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Το δικό τους «όχι» στο νόμο Κατρούγκαλου – Βρούτση όπως ονομάστηκαν οι αλλαγές που
φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ στο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για το ασφαλιστικό,
είπαν τα Γιάννενα την Τρίτη.

Βοηθούντος του καλού καιρού, έγινε μια σχετικά μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στο χώρο
του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, με τα
πρωτοβάθμια σωματεία από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να ακολουθούν την πορεία του ΕΚΙ.

Ο Γιώργος Πρέντζας, από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΠΓΝΙ, εκφώνησε την κεντρική
ομιλία του Εργατικού Κέντρου. Αναφέρθηκε βασικά, στην κατάσταση στην δημόσια υγεία
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και τα δημόσια νοσοκομεία, λέγοντας πως έχουν καταντήσει επιχειρήσεις γεμάτες φτηνό
εργατικό δυναμικό και συμβασιούχους. «Φτάνουμε σήμερα στο επιστέγασμα πλάι στην
προπαγάνδα για τη σύνταξη, που κρύβει κάτι πολύ σημαντικό: ότι ασφάλιση σημαίνει
δικαίωμα και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κάτι που όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ τα προηγούμενα χρόνια διαρκώς μειώνανε» είπε.

Η Τίνα Ζέκα, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων στο χαιρετισμό
της τόνισε πως ο κλάδος των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση και δη στους Δήμους έχει
πληρώσει με 50 εργατικά ατυχήματα από το 2014 μέχρι σήμερα την εντατικοποίηση της
εργασίας στους Δήμους. «Τα μέτρα τους στοιχίζουν όπως και η ασφάλεια για τα αφεντικά
μας. Θέλουν μέχρι τα 67 μας να είμαστε κρεμασμένοι στα απορριμματοφόρα» σημείωσε.

Τέλος, σε δηλώσεις του, ο Νίκος Έξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων
τόνισε πως «η απεργία της Τρίτης ήταν η πρώτη απάντηση στις επιδιώξεις της κυβέρνησης
και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, να βάλουν ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση»
και σημείωσε πως για την επιτυχία αυτής της απεργίας δεν βοήθησαν όλοι, εννοώντας
βασικά στελέχη της ΝΔ που μπορεί στα λόγια να εμφανίζονται πολέμιοι του νόμου
Κατρούγκαλου – Βρούτση αλλά βρίσκονται πλάι στον Πρωθυπουργό κάθε φορά που έρχεται
στα Γιάννενα και κάλεσε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα.
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