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ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Το θέμα της Μέριμνας μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο έφτασε και στο Δημοτικό με την
Όλυ Τσουμάνη να ζητά ένα ψήφισμα και από το Δήμο Ιωαννιτών στη βάση αυτού που
εκδόθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Είναι γνωστό μέσα και από κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα πως υπάρχει μια ένταση
στις σχέσεις εργαζομένων και διοίκηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Μέριμνα», μετά από την προσπάθεια της τελευταίας να αλλάξει τις εργασιακές συνθήκες
και όρους των περισσότερων εκ των εργαζομένων, στο πλαίσιο της περιστολής των
δαπανών και της αποδοτικότερης διαχείρισης.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν με τη στήριξη και του Εργατικού Κέντρου και ορισμένοι
βρίσκονται σε ρήξη με τη διοίκηση της ΑΜΚΕ.

Η κ. Τσουμάνη ζήτησε το ψήφισμα να είναι υπέρ της διατήρησης των εργασιακών σχέσεων
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των εργαζομένων στις δομές της «Μέριμνας».

Για ένα σημαντικό πρόβλημα έκανε λόγο ο Δήμαρχος, Μωυσής Ελισάφ, επιρρίπτοντας
ευθύνες στην απελθούσα Διοίκηση της Μέριμνας για τους χειρισμούς της το περασμένο
καλοκαίρι για τις εργασιακές σχέσεις στη Δομή.

Πρόσθεσε δε ότι ένα ψήφισμα δεν αρκεί και πρότεινε την σε βάθος ενημέρωση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας προκειμένου να βρεθεί λύση, στην κατεύθυνση να
αποκατασταθεί και το κύρος της.

Τέλος πρότεινε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ενημέρωση του
Διοικητικού Συμβούλιου της Μέριμνας ώστε να παρθούν αποφάσεις που θα φέρουν λύσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Τατιάνα Καλογιάννη, συμφώνησε με την μικρή αξία των
ψηφισμάτων και ζήτησε πλήρης ενημέρωση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας.

Ο Θωμάς Μπέγκας τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα κύρους και αξιοπιστίας της Δομής,
διαφωνώντας με το Δήμαρχο, ενώ στη συζήτηση παρενέβησαν ο πρόεδρος της Μέριμνας,
Γιάννης Τσίμαρης, η πρώην πρόεδρος Βάσω Μέγα και εκπρόσωποι των εργαζομένων
ζητώντας την στήριξη του Δήμου.

Τέλος ο κ. Νάτσης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα των κοινωνικών δομών
συνολικά στο Δήμο για να υπάρξει μια ενιαία στάση σε τέτοια θέματα.
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