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Η πιαηηά ζύζθεςε ησλ εξγαδνκέλσλ (κόληκσλ θαη ζπκβαζηνύρσλ) ηεο
Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ θνπέινπ πνπ ζπγθιήζεθε ηελ Πέκπηε αξγά
ην βξάδπ κε πξσηνβνπιία ηεο Επηηξνπήο Αγώλα Εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ ηνπ
ΠΑΜΕ γηα ηελ αλάγθε άκεζεο αγσληζηηθήο απάληεζεο κεηά ηηο εμειίμεηο πνπ
ζεκεηώζεθαλ ζην ζέκα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηελ Απόθαζε ηνπ
Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, έθεξε ηα πξώηα απνηειέζκαηά ηεο.
ηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θνπέινπ, πνπ
ζεκαδεύηεθε από ηε καδηθή παξνπζία ησλ ζπκβαζηνύρσλ θαη κόληκσλ ηεο
Καζαξηόηεηαο αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ από όια ηα ηκήκαηα ηνπ Δήκνπ, εγθξίζεθε
νκόθσλα ςήθηζκα, όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη «ην Δεκνηηθό πκβνύιην
θνπέινπ εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ νπνίσλ νη
ζπκβάζεηο έρνπλ παξαηαζεί δηαδνρηθά έσο θαη ηηο 31/12/2017 θαιύπηνληαο πάγηεο θαη
δηαξθείο αλάγθεο ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο, ε νπνία είρε θηάζεη ζηα όξηα ηεο
δηάιπζεο εμαηηίαο ηεο κλεκνληαθήο απαγόξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ.
Απνξξίπηεη θάζε ελδερόκελν απόιπζεο εξγαδνκέλνπ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ήδε αξρίζεη
ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θαη ζεσξεί όηη δελ κπνξεί νύηε σο θήκε λα δηαρέεηαη ην
ζελάξην επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ηελ παξαζρεζείζα εξγαζία.
-Καιεί ηελ Κπβέξλεζε λα ιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο λα
δηαζθαιίζεη ηελ πιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηε κεηαηξνπή
ησλ ζπκβάζεώλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ».
Ο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Κιαδηθνύ
πλδηθάηνπ Εξγαδνκέλσλ ΟΣΑ λ. Μαγλεζίαο Γηώξγνο Γνύιαο, παίξλνληαο ην ιόγν,
θαπηεξίαζε ην ζθεληθό ςεπηνθαβγά πνπ έρεη ζηεζεί αλάκεζα ζηελ Κπβέξλεζε θαη
ηε ΝΔ γηα ην ζέκα, αθνύ, πηνζεηώληαο ηελ επξσελσζηαθή λνκνζεζία, ζηελ νπζία
ζπκθσλνύλ κε ηηο ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο θαη αλέδεημε ην ζνβαξόηαην δήηεκα
ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο, θαζώο νη ζπκβαζηνύρνη απνηεινύλ
πάλσ από ην κηζό ηνπ δπλακηθνύ ηεο, θαη ηνπ θηλδύλνπ ηδησηηθνπνίεζήο ηεο ζε
πεξίπησζε απνιύζεσλ, ελώ ηόληζε ηελ άκεζε αλάγθε ηεο κεηαηξνπήο ησλ
ζπκβάζεώλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.

Κιείλνληαο, επηζήκαλε όηη «ην δήηεκα ζα θξηζεί ζηνπο δξόκνπο ηνπ αγώλα
πνπ ελσκέλνη πξέπεη λα βαδίζνπλ νη εξγαδόκελνη ελάληηα ζηελ πνιηηηθή
Κπβέξλεζεο-«ζεζκώλ» κε πξώηε ζηάζε ηελ παλειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία ηεο
Σεηάξηεο 17 Μαΐνπ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΕ ζηηο 10.30 ζηελ Παξαιία ηεο
θνπέινπ» θαη αληί επηιόγνπ θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θσηνηππία από θύιιν ηνπ «Ρηδνζπάζηε» κε ην Υξνληθό ηεο κεγάιεο απεξγίαο ησλ
εξγαηώλ ζηνπο Δήκνπο ην 1986, πνπ, παξά ηελ πνηληθνπνίεζή ηεο από ηελ
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ επέκβαζε ησλ θαηαζηαιηηθώλ κεραληζκώλ, απέθεξε
ηε κνληκνπνίεζε ησλ ηόηε ζπκβαζηνύρσλ.
θόπεινο, 13 Μαΐνπ 2017

