ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πετρούπολης, την Πέμπτη 12/05, συζητήθηκε η
οικονομική κατάσταση του Δήμου σε συνάρτηση με τις δικαστικές απαιτήσεις των
εργαζομένων.
Η Δημοτική Αρχή εισηγητικά αναφέρθηκε στη δραματική επιδείνωση της θέσης της
εργατικής τάξης στη χώρα μας, απόρροια της καπιταλιστικής - οικονομικής κρίσης, ενώ
όπως τόνισε οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής βαραίνουν και τους Δήμους, αφού οι
περικοπές στην χρηματοδότηση και στις προσλήψεις προσωπικού έχουν άμεσες συνέπειες
στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.
Συγκεκριμένα, η Διοίκηση έκανε αναφορά στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που
στραγγίζει κυριολεκτικά τα ταμεία των Δήμων, με τα έσοδα από την κρατική
χρηματοδότηση να συνεχίζουν να αποδίδονται μειωμένα -σε ποσοστό άνω του 60% σε
σχέση με το 2010- παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις, ενώ ανατίθενται συνέχεια νέες
αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Όπως ανέφεραν, μάλιστα, είναι
χαρακτηριστικό ότι τα ανείσπρακτα έσοδα το οικονομικό έτος 2011 ανέρχονταν στο πόσο
των 705.072,61 €, ενώ το 2016 ανήλθαν στο ποσό των 2.007.715,70 €.
Στην εισήγηση συγκεκριμένα τονίστηκε πως: «Παρά τα μειωμένα οικονομικά του
Δήμου, ως Δημοτική Αρχή εξαντλούμε τα περιθώρια ανακούφισης των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών της πόλης μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική.
Έχουμε δηλώσει ότι δεν αποδεχόμαστε την αύξηση της ανταποδοτικότητας και τη
διεύρυνση της φορομπηχτικής πολιτικής.
Αντίθετα, μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που ασκούμε Διοίκηση, έχουμε
καταργήσει τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς και οι δράσεις Πολιτισμού και
Αθλητισμού είναι δωρεάν για τα παιδιά, ενώ οι ενήλικες καταβάλλουν συμβολικά
αντίτιμα. Επίσης, διατηρούμε τους συντελεστές των δημοτικών τελών σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, ενώ όλες οι ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται πλήρως από αυτά. Μέτρα
ανακούφισης για το λαό που όμως με βάση τις κυβερνητικές οδηγίες δεν εξασφαλίζουν

χρήματα στα ταμεία του Δήμου»!
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την πλευρά της Διοίκησης στις δικαστικές απαιτήσεις
των εργαζομένων του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι στις αντεργατικές πολιτικές που
διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν υλοποιήσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
συμπεριλαμβάνονται το κόψιμο του 13ου και 14ου μισθού, που κατακτήθηκαν με αγώνες
και αίμα της εργατικής τάξης και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ το
μετέτρεψαν σε επίδομα και εν συνεχεία το κατάργησαν ολοσχερώς, αντίστοιχα.
Οι εργαζόμενοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επιδρομή ληστείας εκτός
από τους αγώνες που αναπτύσσουν προσφεύγουν συχνά στα δικαστήρια, προσδοκώντας
την επαναφορά των απωλειών τους. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί και
εργαζόμενοι του Δήμου Πετρούπολης.
Όπως επεσήμανε η Δημοτική Αρχή, πρόσφατα η κυβέρνηση αντί να επαναφέρει
τον 13ο και 14ο μισθό -όπως έλεγε προεκλογικά- «πετάει» το μπαλάκι στην ευθύνη των
Δήμων. Έτσι, στις 23/12/2016 ΕΝΩ τροποποιεί το νόμο σύμφωνα με το οποίο δεν ήταν
δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ. Αφήνει την αποπληρωμή των
δικαστικών αποφάσεων στην ευθύνη των δήμων, οι οποίοι πρέπει να τις καταβάλουν από
δικούς τους πόρους. Είναι ξεκάθαρο ότι και αυτή την πολιτική της κυβέρνησης θα
πληρώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του δήμου και οι δημότες.
Τέλος, ανέφεραν πως ο Δήμος καταβάλλει ήδη δόσεις σε εργαζόμενους που έχουν
δικαιωθεί δικαστικά. Για τις περισσότερες, όμως δικαστικές απαιτήσεις των εργαζομένων
αναμένεται να εκδοθούν εντός του 2017 οι αποφάσεις των Δικαστηρίων και το σύνολο
των απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.779.817,98 ευρώ, ενώ οι συνολικές
απαιτήσεις των εργαζομένων που εκκρεμούν ανέρχονται στο ποσό των 4.946.954,61
ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζει τον αγώνα για τα
δικαιώματα της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων με τις δικαστικές αίθουσες. Η
διεκδίκηση θα πρέπει να γίνει στους δρόμους του αγώνα.
Κλείνοντας επεσήμανε πως είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι οι ΔΙΚΑΙΕΣ δικαστικές απαιτήσεις
των εργαζομένων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με βάση τις οικονομικές

δυνατότητες του Δήμου.

Για όλα τα προαναφερθέντα, στο τέλος της συνεδρίασης αποφασίστηκε μεταξύ
άλλων να επιδοθεί η απόφαση στο Υπουργείο Εσωτερικών στην κινητοποίηση που θα
πραγματοποιήσει από κοινού η Δημοτική Αρχή και οι εργαζόμενοι του Δήμου,
σύμφωνα με την οποία διεκδικούν να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό
επιχορήγηση στο Δήμο για την εκτέλεση όλων των δικαστικών αποφάσεων και την
πληρωμές αγωγών με τους νόμιμους τόκους. Επίσης, καλούν τους εργαζόμενους να μην
αρκεστούν στις δικαστικές αποφάσεις, άλλα να κάνουν δική τους την υπόθεση την πάλη
για την επαναφορά και την ανάκτηση όλων των απωλειών που έχουν υποστεί, για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, με πρώτο βήμα τη μαζική συμμετοχή στην
πανεργατική-πανελλαδική απεργία στις 17 Μάη ενάντια στη νέα συμφωνία-λεηλασία.

