ΒΟΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1,5 εκατ. ευρώ διεκδικούν
εργαζόμενοι του δήμου Βόλου
Κάλεςμα για ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Συλλόγου Εργαηομζνων ΟΤΑ
Μαγνθςίασ, ενόψει τθσ δίκθσ για το γάλα των εργαηομζνων του διμου Βόλου, απευκφνει θ
παράταξθ τθσ ΔΑΣ - ΟΤΑ. Οπωσ είναι γνωςτό, τθν Τετάρτθ 28 Σεπτεμβρίου, εκδικάηεται θ υπόκεςθ
τθσ μθ χοριγθςθσ γάλατοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του διμου τθν περίοδο 2011 - 2013.
Η ΔΑΣ - ΟΤΑ ηθτά να γίνει ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθν ερχόμενθ Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου, ςτισ
10:30 το πρωί, βάηοντασ ςτθν ατηζντα τθν κιρυξθ ςτάςθσ εργαςίασ, προκειμζνου οι εργαηόμενοι να
δϊςουν δυναμικό παρϊν ςτα δικαςτιρια και να διεκδικιςουν τθν πλιρθ ικανοποίθςθ των
αιτθμάτων τουσ.
Σφμφωνα με τθν εκπρόςωπο τθσ ΔΑΣ - ΟΤΑ, Εφθ Καρυδάκθ, ο ςφλλογοσ δεν κα πρζπει να
απεμπολιςει τα κεκτθμζνα δικαιϊματά του.
Οπωσ είναι γνωςτό, περί τουσ 500 εργαηόμενουσ διεκδικοφν ενάμιςθ εκατομμφριο ευρϊ ςε χριμα
από τα δθμοτικά ταμεία, ωσ οφειλόμενα από το κακθμερινό γάλα, ιδθ ατομικισ προςταςίασ και
υγιεινισ και τον εμβολιαςμό που δεν τουσ παρζχονταν από το τζλοσ του 2011 και μολονότι
προβλζπονται από τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ.
Τθν αγωγι είχε κατακζςει θ παράταξθ τθσ ΔΑΣ - ΟΤΑ εναντίον τθσ προθγοφμενθσ δθμοτικισ αρχισ,
θ οποία είχε κόψει από εργαηόμενουσ ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων τισ παροχζσ ςε γάλα, μζςα
ατομικισ προςταςίασ και υγιεινισ και εμβολίων.
Οι ςυγκεκριμζνεσ παροχζσ προβλζπονται από τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ που υπζγραψαν οι
εργαηόμενοι. Αφορά μάλιςτα ςε ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ: κακαριότθτασ, πραςίνου, ςυντιρθςθσ
και ςτα μζλθ τθσ Φιλαρμονικισ.
Οι εργαηόμενοι τθσ Φιλαρμονικισ δεν ζχουν λάβει τισ παροχζσ που δικαιοφνται ιδθ από το
τελευταίο εξάμθνο του 2011, οι περιςςότερεσ όμωσ αφοροφν τθ διετία 2012 - 2013 και μερικοφσ
μινεσ από το 2014.
Οι παροχζσ άρχιςαν να δίνονται και πάλι ςτουσ εργαηόμενουσ, μόλισ το τελευταίο τρίμθνο τθσ
κθτείασ τθσ προθγοφμενθσ δθμοτικισ αρχισ κι αυτό μετά από μεγάλο αγϊνα των ςυνδικαλιςτϊν
τθσ ΔΑΣ, που είχαν ςυγκεντρϊςει υπογραφζσ εργαηομζνων, ενϊ δθμοτικοί ςφμβουλοι τθσ ΛΑΣ
είχαν κάνει ςυνεχείσ παρεμβάςεισ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο.
Το κζμα ζφκαςε ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και από εκεί υπόψθ του Ειςαγγελζα Βόλου.
Τθν επόμενθ Τετάρτθ, θ υπόκεςθ ζρχεται ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ, μετά από τρεισ αναβολζσ.

