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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων που
με διάφορα τερτίπια μεθοδεύει την εξ' ολοκλήρου ανάθεση της αποκομιδής
των απορριμμάτων στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα και εκφράζει την
απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση της στους εργαζόμενους του Δήμου, οι
οποίοι δίνουν «μάχη» προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να
διασφαλιστεί το συμφέρον των Δημοτών, αφού η οικονομική τους επιβάρυνση θα
είναι τεράστια αν περάσει το σχέδιο κυβέρνησης και Δημοτικής Αρχής.
Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων να αναθέσει σε ιδιώτες
την αποκομιδή των απορριμμάτων και να καταργήσει τον Δημόσιο και
Κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινώντας από την υπηρεσία
Καθαριότητες δεν είναι καινούργιες, αλλά απ' ότι φαίνεται είναι επίμονες. Θέλουν
οι... Τοπικοί Άρχοντες να ξεπληρώσουν κάποιο γραμμάτια, πιθανόν, στο
επιχειρηματικό κεφάλαιο.
Όπως καταγγέλλει και ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού
Ιωαννίνων άρχισαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο με την εκχώρηση σε
ιδιώτες της καθαριότητας σε τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες. Αυτό τους
άνοιξε την όρεξη και τώρα θέλουν να επεκτείνουν το σχέδιο τους, αναθέτοντας
σε ιδιώτη την καθαριότητα δύο (2) ακόμη Δημοτικών Ενοτήτων και τμήματος
της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων. Αυτή τη φορά κάνοντας χρήση της
κατάπτυστης διάταξης που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση και δίνει το δικαίωμα
της λήψης απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή, όπου η πλειοψηφία είναι...
δοσμένη υπέρ των Δημάρχων.
Είχε φροντίσει βεβαίως πρώτα η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων να
απαξιώσει την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού ούτε σε προσλήψεις
προχώρησε, τουναντίον, μετέφερε προσωπικό από την αποκομιδή σε άλλες
υπηρεσίες, ούτε τα απορριμματοφόρα για τα οποία υπάρχει έγκριση αγοράστηκαν,
ούτε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) δόθηκαν, ενώ ως εκδίκηση προς το
προσωπικό, σταμάτησε ακόμη και την παροχή γάλακτος.
Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην υπηρεσία Καθαριότητας, τα
ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, προφανώς και κάποιοι άλλοι...
έτριβαν τα χέρια τους για τα παιχνίδια που παίζουν σε βάρος των Δημοτών.

Ενδεικτικά αναφέρεται πώς μετά την εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων
στους ιδιώτες (από τον Σεπτέμβριο) το κόστος αυξήθηκε για τον Δήμο Παμβώτιδας
κατά 14%, από 14.225 τον μήνα στα 16.200 ευρώ και στον Δήμο Μπιζανίου κατά
34%, από 8.000 ευρώ, στα 10.200 ευρώ τον μήνα. Το μάρμαρο θα πληρώσουν οι
Δημότες και οι εργαζόμενοι με την απώλεια της εργασίας τους.
Καταγγέλλουμε επίσης την Δημοτική Αρχή μετά από ενημέρωση του
Συλλόγου ότι από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων έχει γεμίσει το Δημαρχείο
με ασφαλίτες και άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσεται απόλυτα με το αίτημα του Συλλόγου
Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων και ζητά εδώ και τώρα να σταματήσουν
οι μεθοδεύσεις και οι διαδικασίες από την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων για την
εκχώρηση της αρμοδιότητας της καθαριότητας στους ιδιώτες, να προχωρήσουν
άμεσα οι προσλήψεις στην υπηρεσία Καθαριότητας και να σταματήσει η
απαξίωση της όσον αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Είναι αποφασισμένη η Ομοσπονδία, μαζί με τους εργαζόμενους, να
διασφαλίσουν με κάθε τρόπο τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις που
πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα Ιωάννινα και δηλώνει πώς θα
βρίσκεται στο πλευρό τους για ότι αποφασίσουν στη συνέχεια.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

