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Υπογράφθηκαν οι νέες συμβάσεις στον τομέα Καθαριότητας
Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση του Δήμου
Ικαρίας για την ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό των υπηρεσιών του δήμου, μετά από
τις σχετικές αποφάσεις (129 & 131/2017) του Δημοτικού συμβουλίου εκδοθήκαν
από τον δήμαρχο οι αναγκαίες διαπιστωτικές πράξεις και υπογράφθηκαν οι νέες
συμβάσεις των εργαζόμενων στις υπηρεσίες καθαριότητας και ιαματικών πηγών.
Η σημερινή διοίκηση του δήμου έχει αναδείξει (για πρώτη φορά στον ενιαίο δήμο
Ικαρίας) από το 2015 τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου μας, προειδοποιώντας
για τα αδιέξοδα που γεννά και οξύνει η πολιτική που εφαρμόζουν στον χώρο τις
τοπικής διοίκησης όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Απαιτώντας από τότε (με τις
υπ’ αρίθμ. 22/2015 και 12/2016 αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου οι οποίες έγιναν
πιο συγκεκριμένες ως προς το θέμα των συμβασιούχων με τις υπ’ αρίθμ. 90/2017, 105/2017
και 109/2017 αποφάσεις), την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη μονιμοποίηση
των εργαζόμενων, που δεν ήρθαν στους δήμους από κανένα παράθυρο, αλλά μέσα
από τους δρόμους της μακροχρόνιας ανεργίας και από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Η σημερινή διοίκηση του δήμου συνεχίζοντας να βαδίζει στο δρόμο που έχουν
χαράξει οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:
 Πηρέ τα αναγκαία μέτρα για την καταβολή δεδουλευμένων των συμβασιούχων.
 Εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο την παραμονή του προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου μας, και την υπογραφή νέων συμβάσεων.
 Εισηγήθηκε την τροποποίηση του ΟΕΥ καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια
για την δημιουργία νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 Κάναμε αυτή την επιλογή, έχοντας ως αφετηριακή γραμμή τα δικαιώματα των
εργαζομένων και συνολικά της λαϊκής οικογένειας. Δεν αθροιστήκαμε σε εκείνες τις
δημοτικές αρχές που αξιοποίησαν την απεργία των εργαζομένων για να βάλουν από
το παράθυρο τους ιδιώτες για την αποκομιδή .
 Διεκδικούμε την χρηματοδότηση των δήμων και για την καθαριότητα που για
χρόνια σηκώνουν απευθείας οι δημότες, για να έχουν συγκροτημένη υπηρεσία
καθαριότητας με το αναγκαίο προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες που
χρειάζονται με πλήρη δικαιώματα.

Όμως ανεξάρτητα από την δική μας θέληση το θεσμικό πλαίσιο που
διαμορφώσαν οι κυβερνήσεις είναι πολύ συγκεκριμένο. Κατά την άποψη μας οι
πολιτικές ευθύνες της και της σημερινής κυβέρνησης είναι πρόδηλες και ακέραιες.
Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και αναμένουμε από το
ΥΠ.ΕΣ που έχει την κύρια ευθύνη για την πορεία της υλοποίησης των νομοθετικών
ρυθμίσεων που το ίδιο πρότεινε, να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έχουμε
υποβάλει, διευκολύνοντας τον δήμο Ικαρίας να υλοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου
24 του Ν.4479/2017 ώστε να συνεχίσουν παρέχονται υπηρεσίες στην κοινωνία του
νησιού και τους επισκέπτες μας.
Τέλος σχετικά με το θέμα των εσόδων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που θα
καθορίσει την δυνατότητα του δήμου να ενεργοποιήσει την διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με σταθερή εργασιακή σχέση, η διοίκηση δεσμεύεται τα επόμενα έτη ότι
θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους αντίστοιχους
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου, μετά και από την σχετική αναπροσαρμογή
των προυπολογιζομενων εσόδων των ανταποδοτικών που θα προέλθει από την
αναμόρφωση των δηλωθέντων τ.μ των κτισμάτων επί των οποίων υπολογίζονται οι
συντελεστές καθορισμού των δημοτικών τελών ανά Δ.Ε, διαδικασία που βρίσκεται σε
εξέλιξη και θα διευκολυνθεί από την εφαρμογή του νόμου 4483/2017.
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