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Το Δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας για την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και για τους Συμβασιούχους των ΟΤΑ
Συζητήθηκε την Δευτέρα 29 Μαΐου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα των συμβασιούχων
των ΟΤΑ. Σε ότι αφορά την επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στην εργασία των
συμβασιούχων, το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία στήριξε την πρόταση της Δημοτικής
Αρχής. Υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης οι παριστάμενοι σύμβουλοι της
ΠΕΑ και της ΑΣΠΙ, Ο δημοτικός σύμβουλος της Ικα.Ρι.Α (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσε παρόν κατά
την ψηφοφορία. Εισηγητής του θέματος, ήταν ο Αντιδήμαρχος, Ν. Λαρδάς
Συνοπτικά το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

« Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας καταγγέλλει την απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων των 8μηνιτών,
παράνομη και την πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη προσφέρει! Ταυτόχρονα
εκτιμούμε ότι οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι και ακέραιες. Αφού από το 2015
αναπαράγει το αδιέξοδο, παράλληλα με την πολιτική που γεννά και οξύνει τα ίδια προβλήματα.
Από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε και συνεχίζουμε και σήμερα να απαιτούμε την άμεση
παρέμβαση της κυβέρνησης για την μετατροπή των θέσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου, και
τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που δεν ήρθαν στους δήμους από κανένα παράθυρο,
αλλά μέσα από τους δρόμους της μακροχρόνιας ανεργίας και από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Ήρθαν ως συμβασιούχοι, γιατί η πολιτική διαδοχικά των κυβερνήσεων και των μνημονίων
απαγόρευσε τις μόνιμες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού στους δήμους από το 2011.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο προδιαγράφεται ότι οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού για τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα παραμείνουν μηδενικές για το 2018 και το
2019! Αποτέλεσμα είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, και ιαματικών πηγών του δήμου μας να
αποδιαρθρώνονται, προλειαίνοντας το έδαφος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους.

Καλούμε, έστω και τώρα, με βάση και αυτές τις απαράδεκτες εξελίξεις,
την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Να μην διανοηθεί να αφήσει τους δήμους και τις υπηρεσίες των δήμων κατακαλόκαιρο γυμνές
από προσωπικό και να αναλάβει τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους.
Καλούμε την κυβέρνηση, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ να
μην διανοηθούν να ποινικοποιήσουν το μεροκάματο των εργαζομένων. Το δούλεψαν και δεν το
έκλεψαν από κανέναν!
Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, θα βάλουν τέρμα στην πολιτική που ακυρώνει τη ζωή
τους και τη λειτουργία των δήμων».
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