
 
 

 
 

 
 

Απόπειρα παρέμβασες από τε Διοίκεσε στο Υπερεσιακό Σσμβούλιο 

των εργαδομένων 

 
  Σπλάδειθνη,  

Δελ είλαη πξώηε θνξά πνπ ηνπνζεηνύκαζηε δεκόζηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υπεξεζηαθνύ 

Σπκβνύιηνπ ησλ ΟΤΑ Ννκνύ Ισαλλίλσλ. Είρακε ππνζρεζεί όηη ζα ππεξαζπηδόκαζηε ηα δηθαηώκαηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα είκαζηε «ηα απηηά θαη ηα κάηηα» ηνπο, θαη απηό πξνζπαζνύκε λα θάλνπκε.   

Έρνπκε θαηαγγείιεη θαη ζην παξειζόλ ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε κε ηελ πιεζώξα 
πεξηπηώζεσλ ζπλαδέιθσλ πνπ πεξηκέλνπλ ρξόληα λα θηάζεη πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα ηνπο ζην 

Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην, είηε απηό αθνξά αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο, είηε νπνηαδήπνηε άιιε 
ππεξεζηαθή ππόζεζε. 

Δελ παξαβιέπνπκε όηη ην πξόβιεκα απηό, νθείιεηαη, σο έλα βαζκό, ζηελ ηεξάζηηα έιιεηςε 
πξνζσπηθνύ πνπ ππάξρεη ζηηο ππεξεζίεο. Άιισζηε, εκείο, ηεξαξρνύζακε πάληνηε σο 

πξνηεξαηόηεηα ζηνλ αγώλα καο ηε δηεθδίθεζε πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ.  
Από ηελ άιιε, δελ κπνξνύκε θαη λα παξαβιέςνπκε όηη ε Δηνίθεζε αμηνπνηεί απηή ηελ 

θαηάζηαζε, γηα λα δεκηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί κεραληζκό ρεηξαγώγεζεο εξγαδνκέλσλ.  
Κξαηώληαο «ην καραίξη θαη ην πεπόλη», ζησπεξά θαη κεζνδηθά, ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο, 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηηέο δέζκησλ εξγαδόκελσλ. Υπνηαθηηθώλ, πνπ, ζην όλνκα ηεο 
δήζελ εμππεξέηεζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ελόο ππεξεζηαθνύ αηηήκαηνο -ην νπνίν πξέπεη λα 

εμεηαζηεί νύησο ή άιισο ππνρξεσηηθά- ζα ππνκέλνπλ αδηακαξηύξεηα ηελ θαθνπιεξσζηά, ηελ 

παξαβίαζε ηεο όπνηαο «εξγαηηθήο λνκνζεζίαο», ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ, ηα αζπληήξεηα 
κεραλήκαηα, γεληθόηεξα ηνπο αληεξγαηηθνύο όξνπο δσήο πνπ επηβάιιεη ην εθκεηαιιεπηηθό 

ζύζηεκα θαη ζηεξίδεη ε Δηνίθεζε.  
Απόδεημε απνηειεί ε εμόθζαικα επηιεθηηθή κεηαρείξηζε έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 

Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, παξακεξίδεηαη ε επίθιεζε ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ απαξαίηεηε 
πξνεηνηκαζία ησλ θαθέισλ ζπδήηεζεο. Καηαηίζεληαη θαη ζπδεηηνύληαη ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο 

κέζα ζε ιίγεο κέξεο από ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ, ελώ δελ έιεηςε θαη ε πεξίπησζε 
πνπ, κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, θξίζεθαλ ζε ρξόλν ξεθόξ δύν αηηήκαηα εθιεγκέλνπ κέινπο ηνπ 

Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ! Γηαηί άξαγε; 
Η θαηάζηαζε κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο Δηνίθεζεο έρεη μεπεξάζεη πιένλ θάζε όξην. 

Εθδειώλνληαη όιν θαη πην απξνθάιππηα. Σηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Υπεξεζηαθνύ 
Σπκβνπιίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ηα κέιε ηνπ έιαβαλ έγγξαθν 

από ην γεληθό γξακκαηέα ηνπ δήκνπ Ισαλληηώλ, ζην νπνίν ηνπο εθηζηά «ηελ πξνζνρή» ηνπο 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ. Δειαδή, ηνπο θάλεη «ζπζηάζεηο»! 

     Αλακθίβνια, πξόθεηηαη γηα πξάμε ηνπιάρηζηνλ πξνζβιεηηθή γηα ηνπο εθπξνζώπνπο καο ζην 

Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην, αλεμάξηεηα από ην αλ ε παξάηαμή καο ζπκθσλεί ή δηαθσλεί ζηε 
ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ. Οη εθπξόζσπνί καο ηνπνζεηνύληαη θαη ςεθίδνπλ κε 

βάζε ηε δηαθήξπμε πνπ θπθινθόξεζε πξηλ ηελ εθινγή ηνπο θαη κε κνλαδηθό γλώκνλα ηα 
ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δε δερηήθακε πνηέ θαη νύηε ηώξα πξόθεηηαη λα δερηνύκε 

ππνδείμεηο από ηε Δηνίθεζε γηα ηελ ςήθν καο.  
 Φσξίο απηαπάηεο γηα ηα ειάρηζηα πεξηζώξηα πνπ ππάξρνπλ λα ιεθζνύλ θηιεξγαηηθέο 

απνθάζεηο ζε έλα Όξγαλν όπσο απηό, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ είλαη δηνξηζκέλε από ηε 
Δηνίθεζε θαη ε λνκνζεζία είλαη ερζξηθή πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο, δελ κπνξνύκε λα 

παξαθνινπζνύκε άπξαθηνη απηή ηελ θαηάζηαζε. Γη απηό, θαηαζέζακε αλαθνξά ζηελ 
Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε θαη ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ γηα ην ζπκβάλ. 
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