
 
 
 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΣΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

 

 
 

KAMIA ANAMONH! ΠΡΟΛΗΦΕΙ ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΧΡΑ! 
 
 Οη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζηνπο Δήκνπο ηνπ Ννκνχ καο δελ είλαη θαηλνχξγην 
θαηλφκελν. Υπήξρε, αιιά εληάζεθε κέζα ζηα ρξφληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, εμαηηίαο 
ηεο επηβαιιφκελεο απαγφξεπζεο πξνζιήςεσλ θαη ηεο θπζηνινγηθήο ζπληαμηνδφηεζεο 
κεγάινπ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 Σηηο κέξεο καο, ην πξφβιεκα απηφ, θπξίσο ζηνπο κεγάινπο Δήκνπο, έρεη εληαζεί ζε 
ηέηνην βαζκφ πνπ, αθφκα θαη κηα αλαξξσηηθή άδεηα ή ε αιιαγή ζηελ ππεξεζηαθή 
θαηάζηαζε ελφο θαη κφλν ππαιιήινπ, θάλεη νιφθιεξεο Υπεξεζίεο λα κε ιεηηνπξγνχλ. 
 Οη Δεκνηηθέο Αξρέο,ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, έρνπλ ζεκαληηθέο επζχλεο γηα 
απηή ηελ θαηάζηαζε, αθνχ έρνπλ απνδερζεί ηελ απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ θη έρνπλ 
απεκπνιήζεη νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε. Σπκθσλνχλ πνιηηηθά κε ηε 
ζέζε γηα κηθξφ θη επέιηθην θξάηνο πνπ επηβάιινπλ ε Ε.Ε. θαη νη Ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζε 
βάξνο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Σπλαηλνχλ ζπλεηδεηά ζε απηή ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, 
μέξνληαο πνιχ θαιά πσο, φζν νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ζπξξηθλψλνληαη, ηφζν αλνίγνπλ 
λέα πεδία θεξδνθνξίαο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο έξρνληαη έλα βήκα 
πην θνληά. Μάιηζηα, επελδχνπλ ζηελ αγαλάθηεζε πνπ πξνθαιεί ζπλήζσο ζηνλ θφζκν ε 
ππνιεηηνπξγία Υπεξεζηψλ, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιηζηεί επξεία αλνρή θαη ε αλαγθαία 
«θνηλσληθή ζπλαίλεζε» γηα ηδησηηθνπνηήζεηο. 
 Μέρξη λα θζάζεη εθείλε ε πνιππφζεηε ψξα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, θάπνηεο 
δεκνηηθέο Αξρέο ζπεχδνπλ λα θαιχςνπλ ηα κεγάια θελά, επηλνψληαο δηάθνξα αληεξγαηηθά 
ηεξηίπηα, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δε δηζηάδνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν δσέο 
εξγαδνκέλσλ, κφλν θαη κφλν γηα λα «βγεη ε δνπιεηά». 
 Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πηέζεηο πνπ αζθεί ν αληηδήκαξρνο 
Καζαξηφηεηαο ζηα Θσάλληλα ζε εξγαδφκελνπο ζην Δήκν -νη νπνίνη δελ έρνπλ εθπαίδεπζε ζε 
κεραλήκαηα θαη ζρεηηθφ πηπρίν ρεηξηζηή- λα ρεηξηζηνχλ κεγάια κεραλήκαηα, ζέηνληαο 
αλακθίβνια ζε θίλδπλν, ηνπο ρεηξηζηέο,ηνπο εξγάηεο αιιά θαη νπνηνλδήπνηε ζα βξεζεί  
γχξσ απφ ηα κεραλήκαηα. 
 Αμηνζεκείσηε πεξίπησζε είλαη θαη απηή ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο, φπνπ φζεο κεηαθηλήζεηο 
θαη λα θάλεη ε Δεκνηηθή Αξρή, φζεο απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζκνχο λα 
ρξεζηκνπνηήζεη πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο δελ κπνξνχλ λα θξπθηνχλ ηα θελά ζηνπο 
παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη νη αλάγθεο γηα πξνζιήςεηο .  
 Σην Δήκν Δσδψλεο, ε Δεκνηηθή Αξρή θαηαζηξαηεγεί ην κεησκέλν σξάξην ησλ 
ζπλαδέιθσλ  πνπ δνπιεχνπλ ζε αλζπγηεηλφ επάγγεικα, κε απνηέιεζκα, κε ηηο επηπιένλ 
ψξεο πνπ εξγάδνληαη, λα θαιχπηνπλ θπξηνιεθηηθά άιιε κηα ζέζε εξγαδφκελνπ. 
 

ΚΑΜΙΑ ΤΝΑΙΝΕΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΥΗ! 
 

 Δελ απνδερφκαζηε λα δνπιέςνπκε ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε εθπαηδεπηεί . 
 Δελ απνδερφκαζηε απμεκέλα σξάξηα ζε επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλέο ζέζεηο 
εξγαζίαο.  
 Δελ ζέινπκε κεηαθηλήζεηο ζε ζέζεηο πνπ επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ ήδε κεησκέλν 
κηζζφ καο, πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή καο δσή. 



 Καηαγγέιινπκε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο θαη επηβνιήο ηέηνησλ 
απνθάζεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. 
 Η ιχζε ζηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Δήκσλ δελ είλαη ε 
ηδησηηθνπνίεζε. 
 
 Τν Σσκαηείν ΟΤΑ πξέπεη λα δξάζεη ελάληηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Τν ΔΣ πξεπεη 
λα ζπλεδξηάζεη γηα ην ζέκα θαη λα ζρεδηάζεη ηελ αγσληζηηθή απάληεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  
  
 Παιεχνπκε γηα :   

 

►Πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

►Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

►Τήξεζε ηεο αλαινγίαο παηδηψλ-παηδαγσγψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

►Αλάθηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαη εξγαζηαθψλ απσιεηψλ πνπ είρακε ζηα ρξφληα ηεο 
θξίζεο. 

►Υπνγξαθή Σπιινγηθήο Σχκβαζεο Εξγαζίαο πνπ λα θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο 
καο. 

►Επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δήκσλ απφ ην θξάηνο. 

►Κακία αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ Δήκσλ. Καηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ. 
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