
Προς τα κόμματα της Βουλής.

Κυρίες και Κύριοι

Όπως  γνωρίζετε  είμαστε  εν’  αναμονή  της  απόφασης  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποτελεί κόλαφο για εμάς και τις

οικογένειες μας. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι

χωρισμένη σε τρία σκέλη. 

Το πρώτο θεωρεί ότι όλες οι παρατάσεις των συμβάσεων είναι

παράνομες. 

Το δεύτερο καλεί όλους τους επιτρόπους να σταματήσουν να

υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμής.

Και  το  τρίτο  καλεί  μας  να  επιστρέψουμε  πίσω όλους  τους

μισθούς από την παράταση μας και μετά.

Η κυβέρνηση έχει  στο ακέραιο  την  ευθύνη για  τη  σημερινή

κατάσταση  που  έχει  δημιουργηθεί.  Γνωρίζουν  όλοι  οι

εμπλεκόμενοι φορείς (υπουργεία, ΚΕΔΕ, κ.λ.π.) ότι χωρίς εμάς

ουσιαστικά οι υπηρεσίες καθαριότητας θα κλείσουν. 

Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  το  υπάρχον  Μόνιμο  και  Αορίστου

Χρόνου  προσωπικό  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  μπορεί  να

ανταπεξέλθει στις ανάγκες των υπηρεσιών. Όμως η κυβέρνηση

έχει  σχέδιο  και  μέθοδο.  Συνέχισε  τη  πολιτική  των

προηγούμενων  κυβερνήσεων,  άφησε  αλώβητη  όλη  τη

προηγούμενη αντεργατική νομοθεσία με σκοπό να υλοποιήσει

τις  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αλλά  και  τις

απαιτήσεις  των  μεγάλων  επιχειρηματικών  ομίλων  και  να

παραχωρήσει στα επιχειρηματικά συμφέροντα τομείς όπως η

καθαριότητα (που έχει ήδη ξεκινήσει), η σίτιση και η φύλαξη.



Από  τη  μεριά  μας  θεωρούμε  ότι  τώρα  θα  πρέπει  να

καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας και όλοι οι

εργαζόμενοι να έχουν Μόνιμη και Σταθερή δουλειά με πλήρη

μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι  παρακάτω  επιτροπές  απ’  όλη  την  Ελλάδα  καταθέτουμε

πρόταση νόμου και σας καλούμε να τη στηρίξετε.

Πρόταση νόμου

Γνωρίζετε  το  πρόβλημα  που  έχει  δημιουργηθεί  κυρίως  στο

χώρο των ΟΤΑ με το θέμα των παρατάσεων των συμβάσεων

εργασίας.  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  η παραμονή

μας στην εργασία είναι προϊόν από την μια της απαγόρευσης

προσλήψεων  μόνιμου  προσωπικού  και  από  την  άλλη  των

αυξημένων  αναγκών  παροχής  υπηρεσιών  καθαριότητας  από

τους ΟΤΑ όλης της χώρας. Αυτή την στιγμή με την παρουσία

μας  διατηρείται  ο  δημόσιος  χαρακτήρας  αυτών  των

υπηρεσιών,  η  δε  απόλυση  μας  θα  επιφέρει  τσουνάμι

ιδιωτικοποιήσεων.

Επίσης  θα  θέλαμε  να  γνωρίζετε  ότι  όλοι  μας  έχουμε

προσληφθεί μέσα από διαδικασίες του ΑΣΕΠ και ό, τι προβλέπει

ο νόμος.

Θα  θέλαμε από  το  κόμμα  σας  να  στηρίξει  στην  Βουλή  την

παρακάτω  πρόταση  μας  για  νομοθετική  ρύθμιση  που  θα

επιλύει οριστικά το πρόβλημα μας.

Η πρόταση μας είναι:

«Οι  ισχύουσες  ατομικές  συμβάσεις  για  την

καθαριότητα  των  κτιρίων  των  δημοσίων  υπηρεσιών,

των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των

ΟΤΑ και ΔΕΥΑ, όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες

των ΟΤΑ αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για

την  εξυπηρέτηση  αναγκών  καθαριότητας  σε  άλλες



Υπηρεσίες  των  ΟΤΑ  (πράσινο,  νεκροταφεία,

ηλεκτρολόγοι),  οι  ανωτέρω  συμβάσεις  μετατρέπονται

αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Και σε αυτούς τους δήμους που οι δήμαρχοι αρνήθηκαν

να ανανεώσουν τις συμβάσεις».

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 

ΤΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
1)Παναττική Επιτροπή Αττικής
2) Αμαρουσίου
3) Ωρωπού
4) Ηλιούπολης
5) Κερατσίνι – Δραπετσώνα
6) Πειραιά
7) Κορυδαλλός
8) Χαϊδαρίου
9) Φυλής
10) Πάτρας
11) Αίγιο 
12) Λάρισας
13) Μαγνησίας
14) ΦΟΔΣΑ 
15) Κασσάνδρας
16) Σουφλίου
17) Νομού Ροδόπης 
18) Κιλκίς
19) Ημαθίας
20) Μαντούδι, Λίμνης Αγ. Άννας, Ιστιαίας, Αιδηψού.
21)Πρέβεζας
22) Θεσπρωτίας
23) Λευκάδας
24) Θεσσαλονίκης
25)Αμφίπολης Σερρών
  


