Καλοκαιρινό πρόγραμμα στην αποκομιδή σκουπιδιών, λόγω αδειών!
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 14:30 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 14:47

Αποκομιδή σκουπιδιών με διακοπές... θα κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών τις επόμενες εβδομάδες,
όπως κατήγγειλε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το προεδρείο του Συλλόγου
Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων το πρωί της Πέμπτης.

1/2

Καλοκαιρινό πρόγραμμα στην αποκομιδή σκουπιδιών, λόγω αδειών!
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 14:30 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 14:47

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος ΟΤΑ διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις προσωπικού,
σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά κυρίως στην καθαριότητα. Σήμερα ωστόσο, έκανε
γνωστό πως σε κάποιες γειτονιές της πόλης δεν θα αδειάζονται οι κάδοι σε καθημερινή
βάση, επειδή υποχρεωτικά –βάσει νόμου- πρέπει να δοθούν οι άδειες στους εργαζόμενους.
Ως εκ τούτου, το προσωπικό (εφόσον δοθούν οι άδειες) δεν θα επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες της πόλης.

«Σήμερα δεν κάνουμε αυτή την ενημέρωση για να ζητήσουμε την κατανόησή σας για τα
προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Σήμερα ζητάμε η δικαιολογημένη αγανάκτηση που θα
δημιουργηθεί εξαιτίας των σκουπιδιών να ενωθεί με τη δική μας αγανάκτηση για την
έλλειψη προσωπικού. Η αγανάκτηση να κατευθυνθεί στον πραγματικό ένοχο για την
κατάσταση αυτή» σημείωσε στις δηλώσεις της η πρόεδρος του σωματείου, Τίνα Ζέκα,
έχοντας στο πλευρό της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μίλτο Σαρρέα και Ρένα
Μπενέκου.

Η κ. Ζέκα ζήτησε να κατευθυνθεί η αγανάκτηση σε αυτούς που αντιμετωπίζουν την
αποκομιδή των απορριμμάτων σαν εμπόρευμα, σε αυτούς που δεν αναγνωρίζουν τους
κινδύνους των εργατών στην αποκομιδή και σε όλες εκείνες τις παρατάξεις και τους
εκπροσώπους κομμάτων που αντί να αγωνίζονται να κάνουν προσλήψεις, ψάχνουν τρόπους
και λόγους για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, εδώ και μέρες, πιέζει τόσο για
να επισπευστούν οι προσλήψεις των μονίμων νέων εργαζομένων, μέσω της προκήρυξης 3Κ,
όσο και για να γίνουν νέες προσλήψεις.
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