
 ΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Καηαγγέινπκε ηε Γεκνηηθή Αξρή Ισαλλίλσλ πνπ κε απόθαζε εθηάθηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ έζηεζε απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό 
πξνζιακβάλνληαο 15 ζπκβαζηνύρνπο σο απάληεζε ζηελ επίζρεζε εξγαζίαο 

πνπ θάλνπλ νη απιήξσηνη εξγαδόκελνη ηνπ δήκνπ. 
Η απόθαζε απηή ήξζε κεηά ηνπο εθβηαζκνύο ζηνπο εξγαδόκελνπο γηα 

θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ αλ δελ ζηακαηήζεη ε επίζρεζε, κέρξη θαη γηα 
ηδησηηθνπνηήζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζε νινθιεξεο δεκνηηθέο ελόηεηεο  αλ δελ 
ζηακαηήζεη ε επίζρεζε. Τειηθά ε Γεκνηηθή Αξρή επέιεμε λα επηθαιεζζεί 

ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο Γεθέκβξε κήλα, πνπ ε ζεξκνθξαζία ζηα Γηάλλελα επί 
2 εβδνκάδεο είλαη θάησ από ην κεδέλ.  

Φπζηθά θακία ζρέζε κε ηε δεκόζηα πγεία δελ είρε ε απόθαζε. Δίρε 
ζρέζε κόλν κε ηηο πνιπεζληθέο πνπ δελ ζέινπλ ηα ζθνππίδηα ζηελ είζνδό 
ηνπο, κε ηα πνιπθαηαζηήκαηα πνπ πξέπεη αλεκπόδηζηα λα απγαηαίλνπλ ηα 

θέξδε ηνπο. Με ηνπο κεγαινμελνδόρνπο πνπ ζέινπλ επραξηζηεκέλνπο 
ηνπξίζηεο.  

  Τέηνηα δεκνηηθή αξρή ρξεηάδνληαη νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πόιεο: 
δεκνηηθή αξρή πνπ λα αλαγθάδεη ηνπο εξγάηεο λα δνπιεύνπλ απιήξσηνη, πνπ 
απέλαληη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ απιεξσζηά, λα απαληά κε 

πξνζιήςεηο λέσλ  ζπκβαζηνύρσλ, πνπ λα δίλεη ηνλ αληεξγαηηθό ηόλν ζηηο 
επηρεηξήζεηο γηα αθόκα κεγαιύηεξε ηξνκνθξαηία, πνπ λα θάλεη θαζεζηώο ζηελ 

πόιε ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα.  
Απηή ηελ πνιηηηθή απόθαζε ςήθηζαλ όιεο νη παξαηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνύιηνπ πνπ ζηεξίδνπλ θόκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ, εθηόο θπζηθά 

από ηε Λατθή Σπζπείξσζε.  Άιισζηε όια καδί ηα θόκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 
ςήθηζαλ ηα κλεκόληα πνπ πξνβιέπνπλ όηη νη ζπκβάζεηο ζην δεκόζην δελ 

κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ ηνπο 24κήλεο. Δίλαη πνιηηηθή επηινγή λα πινπνηνύληαη 
κέρξη θεξαίαο νη απαηηήζεηο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΤ, νη απαηηήζεηο ηνπ ΣΔΒ γηα 
100.000 απνιύζεηο άκεζα ζην δεκόζην. Έρνπλ ζηξαηεγηθή θαηάξγεζεο ηεο 

κόληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο, επέθηαζεο ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ 
απαζρόιεζεο.  

Γη απηό ηελ ίδηα ώξα πνπ ν αγώλαο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ έθεξε 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεώλ ηνπο, ε θπβέξλεζε  
λνκνζέηεζε κελ αιιά ηαπηόρξνλα αθήζε πεξηζώξηα ζην ειεγθηηθό ζπλέδξην 

λα αθπξώζεη ηηο απνθάζεηο ηεο. Σην ίδην θξάηνο, ζηελ ίδηα πιεπξά βξίζθνληαη 
θπβέξλεζε θαη ειεγθηηθό ζπλέδξην, απέλαληη από ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Απαηηνύκε: 

 Να πιεξσζνύλ άκεζα όινη νη ζπκβαζηνύρνη πνπ είλαη απιήξσηνη.  
Κακία απόιπζε. 

 Γηαηήξεζε ηεο επέθηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κέρξη ηηο 31/12/2017 θαη 
κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.  

 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο  

 Κακία ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζίαο ζηνπο δήκνπο. 
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