
   ΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Να πληρωθούν ηώρα ηα δεδοσλεσμένα ηων ζσναδέλθων 

ζσμβαζιούτων με παραηάζεις ζσμβάζεων  

 Καηαγγέιινπκε ηε δεκνηηθή αξρή Ισαλλίλσλ πνπ γηα άιιε κηα θνξά, αθήλεη 

απιήξσηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο κε παξαηάζεηο ζπκβάζεσλ.  

         Οη ζπκβαζηνύρνη εξγαδόκελνη κε παξαηάζεηο, εξγάδνληαη ζηελ απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ, ζε κηα αλζπγηεηλή δνπιεηά πνπ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα 

είλαη πνιύ ζπρλό θαηλόκελν.  
         Δήκος θαη θσβέρλεζε, ζε αγαζηή ζσλεργαζία, ηοσς θοροχδεύοσλ κε 

αποθάζεης γηα παράηαζε ηφλ ζσκβάζεώλ ηοσς, ηελ ίδηα ώρα ποσ ε θαηαβοιή 
ηες κηζζοδοζίας ηοσς απαγορεύεηαη κε αποθάζεης ηοσ Ειεγθηηθού Σσλεδρίοσ. 

Από ηηο 14 Οθηώβξε δνπιεύνπλ, ρσξίο λα πιεξώλνληαη κε απνηέιεζκα από ερζέο 
πιένλ  λα πξνρσξνύλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο.  

Σην Δήκν Ισαλληηώλ βξίζθνληαη ρξήκαηα γηα λα πιεξσζνύλ Φξηζηνπγελληάηηθεο 

θηέζηεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, δε βξίζθνληαη όκσο ρξήκαηα γηα λα πιεξσζνύλ 
ηα κεξνθάκαηα εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα θάλνπλ Φξηζηνύγελλα κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

         Γηα αθόκα κηα θορά, ο Δήκος «δίλεη ηολ αληεργαηηθό ηόλο» ζηης 
εργαζηαθές ζτέζεης ηες περηοτής. Με ηε ζηάζε ηοσ, δίλεη θάισυε ζε όιοσς 

ηοσς επητεηρεκαηίες ηες πόιες ποσ αθήλοσλ ηοσς εργαδόκελοσς απιήρφηοσς 
γηα κήλες.  

         Σηε ζπληήξεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ζπλδξάκεη θαη ε πιεηνςεθία ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΤΑ Ισαλλίλσλ, αθνύ πξνζπαζεί λα 

θαηαπλίμεη νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή πξνζπάζεηα. Απέρρηυε ηελ πρόηαζε ηοσ ΠΑΜΕ 
αθόκα θαη γηα προεηδοποηεηηθή 2φρε ζηάζε εργαζίας ζηο Δήκο Ιφαλληηώλ 

θαη, αληί λα οργαλώζεη οποηαδήποηε θηλεηοποίεζε, θάλεη ηο δηακεζοιαβεηή 
ηοσ δεκάρτοσ δίλοληας σποζτέζεης γηα εκεροκελίες πιερφκής ποσ δελ 

ηερούληαη, κε αποηέιεζκα οη εργαδόκελοη  λα ζσλετίδοσλ λα δοσιεύοσλ 
απιήρφηοη.  

         Ο αγώλαο ησλ ζπκβαζηνύρσλ εξγαδόκελσλ ζην Δήκν Ισαλληηώλ πξέπεη λα βξεη 

βήκα ζπκπόξεπζεο κε ηνλ αγώλα όισλ ησλ απιήξσησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνύ 
ηνκέα, γηα αμηνπξεπείο κηζζνύο θαη δνπιεηά κε δηθαηώκαηα. Γηα πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνύ, ώζηε λα ζηακαηήζεη ε εληαηηθνπνίεζε ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Γηα 
κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, γηα δσή κε βάζε ηηο αλάγθεο καο θαη όρη ζύκθσλα κε ηα 

θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 Απαηηνύκε: 

   Να πιεξσζνύλ ακέζσο ηα δεδνπιεπκέλα ησλ ζπλαδέιθσλ. 
  Να κεηαηξαπνύλ νη ζπκβάζεηο ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

  Να γίλνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό πξνζιήςεηο επηπιένλ πξνζσπηθνύ γηα όιεο ηηο 

Υπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. 
Ζεηάκε, γηα αθόκα κία θνξά, λα ζπλεδξηάζεη ην ΔΣ ηνπ Σπιιόγνπ γηα λα απνθαζίζεη 

λα ιάβεη κέηξα ελεκέξσζεο, νξγάλσζεο, ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο όισλ ησλ 
Δεκνηηθώλ Υπαιιήισλ θαη γηα ηνπο 2κελίηεο ζπκβαζηνύρνπο κε παξαηάζεηο 

ζπκβάζεσλ αιιά θαη γηα όινπο ηνπο ζπκβαζηνύρνπο ζπλαδέιθνπο καο.  
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