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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων για αυταρχική 
συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους του Δήμου, τους οποίους καλεί σε απολογία με 
την κατηγορία ότι δεν εργάστηκαν την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020. 

 Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Ιωαννίνων, η 
κατηγορία αυτή είναι ανυπόστατη, με βάση και το έγγραφο της υπηρεσίας 
Καθαριότητας. Επίσης, δεν προκύπτει από το πρόγραμμα πώς οι εργαζόμενοι 
καθαριότητας που καλούνται από την Δημοτική Αρχή σε απολογία, είχαν υπηρεσία τη 
συγκεκριμένη ημέρα. Δεν ήταν στα πληρώματα βάρδιας παρά το γεγονός ότι είχαν αιτηθεί 
να δουλέψουν ως προσωπικό ασφαλείας. 

 Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, αφού απαξίωσε την υπηρεσία Καθαριότητας και 
εκχωρεί την   αποκομιδή των απορριμμάτων στους ιδιώτες, φαίνεται πώς έχει βαλθεί 
να την... αποτελειώσει. Κατηγορεί συναδέλφους, σπιλώνει την υπόληψή τους και 
αμφισβητεί ευθέως τον επαγγελματισμό τους. Φαίνεται πώς το σχέδιο ιδιωτικοποίησης 
των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών έχει και συνέχεια. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων να αποσύρει τις 
κατηγορίες σε βάρος των συναδέλφων και να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Οι 
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν τρομοκρατούνται και δεν εκφοβίζονται. 
Και η πράξη αυτή της Δημοτικής Αρχής έχει όλα τα χαρακτηριστικά της τρομοκράτησης 
και της συνδικαλιστικής δίωξης, καθώς ένας από τους υπαλλήλους που στοχοποιήθηκαν 
είναι Μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Ιωαννίνων.   

 Αντί η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε ενίσχυση του προσωπικού με 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δείχνει ιδιαίτερη ζέση για την προώθηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι πλέον γνωστές οι μεθοδεύσεις, οι πρακτικές και η 
υπονόμευση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
Είμαστε και θα είμαστε πάντα απέναντι σε τέτοιου είδους σχέδια. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
εκφράζει την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξη της στους εργαζομένους του Δήμου 
Ιωαννιτών που βρίσκονται στο στόχαστρο της Δημοτικής Αρχής.  

   
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


