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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη 
συμπαράσταση της στους εργαζόμενους του Δήμου Ιωαννιτών, που αποφάσισαν 
απεργιακές κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, 
αντιδρώντας στις εκβιαστικές και αντεργατικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής οι 
οποίες στόχο έχουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στους ιδιώτες. 

Εν μέσω θέρους, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού 
Ιωαννίνων,  η Δημοτική Αρχή «ανακάλυψε» ότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για την πληρωμή της νυχτερινής αποζημίωσης των 
συμβασιούχων στην καθαριότητα και αποφάσισε να τους μεταφέρει στην πρωινή 
βάρδια μέχρι το τέλος Αυγούστου. Καθώς όμως τα οχήματα δεν είναι αρκετά για να 
εργαστούν όλοι το πρωί, μεταφέρει μόνιμους υπαλλήλους από την πρωινή βάρδια στη 
νυχτερινή και αλλάζει τον προγραμματισμό των αδειών του καλοκαιριού τέλη 
Ιουλίου. 

Τα τερτίπια και οι αλχημείες της Δημοτικής Αρχής είναι πλέον γνωστές. 
Πρόκειται για ακόμη μία μεθόδευση προκειμένου η Υπηρεσία Καθαριότητας να 
απαξιωθεί περαιτέρω και να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Το έχει πράξει ήδη σε ένα 
βαθμό η Δημοτική Αρχή αυτό, εκχωρώντας μέρος της αποκομιδής των απορριμμάτων 
σε ιδιωτικά συμφέροντα. Επιχειρεί να το εφαρμόσει σταδιακά σε καθολικό βαθμό και 
πέραν της καθαριότητας, σε άλλες υπηρεσίες «φιλέτα» για τους ιδιώτες. 

 Παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο η προμήθεια 
τεσσάρων (4) καινούργιων απορριμματοφόρων η παραλαβή τους δεν έχει 
προχωρήσει, όπως επίσης παρ' ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού η 
Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων. Ο δε 
μηχανολογικός εξοπλισμός απαξιώνεται διαρκώς και αχρηστεύεται. Έτσι προωθείται 
το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης.   

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή για απαράδεκτη, 
αντεργατική και καθεστωτική νοοτροπία, που εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα και 
όχι των Δημοτών και στηρίζει τους εργαζόμενους που αποφάσισαν μετά από 
έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 
του Νομού Ιωαννίνων την κήρυξη απεργίας για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και 
επαναλαμβανόμενες 3ωρες Στάσεις Εργασίας κατά τις τελευταίες ώρες σε όλες τις 
βάρδιες της Καθαριότητας την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020. 



Αιτήματα των εργαζομένων, μεταξύ άλλων είναι, να διασφαλιστεί ο Δημόσιος 
και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, να μην γίνει 
καμία αλλαγή στις βάρδιες καθαριότητες και τις προγραμματισμένες άδειες, να 
προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις 
υπηρεσίες που υπάρχουν ανάγκες και να ξεκινήσει άμεσα η παροχή γάλακτος και 
των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).   

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

 


