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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 22.06.2017, 

ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης και υποστήριξης στους 

εργαζομένους στον τομέα της Καθαριότητας των Δήμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει απερίφραστα την υποστήριξη στον 

αγώνα των εργαζομένων στον τομέα της Καθαριότητας των Δήμων με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου. 

Η κατάσταση της πολιτικής ομηρείας αυτών των εργαζομένων προκλήθηκε και συνεχίζεται 

μετά από τις άστοχες ενέργειες της Κυβέρνησης με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων 

(Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Τροπολογίες), με τις οποίες παρατάθηκαν οι 

συμβάσεις στον τομέα της Καθαριότητας, ρίχνοντας δε τις ευθύνες, γι’ αυτή την τραγική 

κατάσταση, των εργαζομένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Κανείς δε μπορεί να παίζει με το μέλλον των εργαζομένων που στηρίζουν πλέον την 

καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων. Υπηρεσίες που χωρίς 

αυτούς θα οδηγηθούν στην ιδιωτικοποίηση και στα εργολαβικά συμφέροντα. 

Όλες οι Κυβερνήσεις επικαλούνται τη συνταγματική νομιμότητα μόνο όταν πρόκειται για τα 

εργασιακά δικαιώματα, τις εργασιακές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, συνεχίζοντας έτσι 

την «ομηρεία», την εργασιακή ανασφάλεια και την εκμετάλλευση. Το σύνταγμα 

«παραμερίστηκε» πολλές φορές, είτε για να μειωθούν μισθοί και συντάξεις, είτε για να 

ξεπουληθεί η Δημόσια περιουσία στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονίων που 

καταδυναστεύουν την ζωή όλων μας. 

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. 

Δεσμεύεται μόνο για την καταβολή των δεδουλευμένων, ενώ ουσιαστικά προτείνει να 

προχωρήσουν οι φορείς σε προσλήψεις δίμηνων, απολύοντας τους συμβασιούχους. 
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 Οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους Δήμους. 

 Έχουν προσληφθεί με κριτήρια ΑΣΕΠ και όχι με κριτήρια των Δήμων. 

 Είναι ολιγάριθμοι (οκτώ εργαζόμενοι στο Δήμο Ιλίου). 

Καταδικάζουμε τις ατελέσφορες αυτές ενέργειες της Κυβέρνησης που αντί να επιλύουν τα 

προβλήματα των εργαζομένων, τα περιπλέκουν περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν 

τους Δήμους σε αδιέξοδο. 

Ζητάμε άμεσα κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση του θέματος με τη 

μετατροπή των συγκεκριμένων αυτών συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου, ώστε να 

αντιμετωπιστεί αφενός το πρόβλημα των εργαζομένων και αφετέρου οι Δήμοι να έχουν το 

επαρκές προσωπικό που θα καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους, το οποίο 

σημειωτέον επιβαρύνει τους Δήμους και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.» 

 Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Στο Υπουργείο Εσωτερικών 

 ΚΕΔΕ 

 ΠΟΕ – ΟΤΑ 

 Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ιλίου 

 Στον τύπο 

 Στο διαδίκτυο 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος 

 

 

 


