ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
Εργαηομζνων Διμου Βφρωνα
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Επιβεβαιϊκθκαν οι φόβοι των εργαηόμενων ςτο Διμο Βφρωνα και τα Νομικά
Πρόςωπα μετά τθν ανακοίνωςθ του υπουργείου εςωτερικϊν για τθν οικονομικι
κατάςταςθ των ΟΣΑ αφοφ ο Διμοσ Βφρωνα βρίςκεται μεταξφ των πρϊτων ςτα
οικονομικά χρζθ ( 167 % των εςόδων του).
Η πολιτικι που αςκικθκε τα τελευταία χρόνια ςτο Διμο με ευκφνθ των
δθμοτικϊν αρχϊν ΡΟΓΚΑΚΟΤ και ΧΑΡΔΑΛΙΑ –κακοδιαχείριςθ, ςπατάλθ, κακοδιοίκθςθ,
ρουςφζτια, αδιαφάνεια, μαφρθ εργαςία, κλπ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αντιλαϊκι πολιτικι
των κυβερνιςεων, με τθν μείωςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ , τα προβλιματα που
δθμιουργεί ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ κλπ, οδιγθςαν το Διμο ςτθν υπερχρζωςθ και ςτο χείλοσ
τθσ χρεωκοπίασ. Κυβζρνθςθ και Διμαρχοι είναι ςυγκοινωνοφντα δοχεία ςε μια
αντεργατικι, αντιλαϊκι πολιτικι.
Θφματα αυτισ τθσ πολιτικισ είναι οι δθμότεσ, που βλζπουνε τισ υπθρεςίεσ του
Διμου να υποβακμίηονται μζρα με τθν θμζρα και οι εργαηόμενοι ςτο Διμο.
Η κατάςταςθ αυτι κα επιδεινωκεί δραματικά εάν ο Διμοσ μπει ςε κακεςτώσ
επιτθριςεισ.
Ο Διμαρχοσ Βφρωνα ςυνεχίηει τθν επικοινωνιακι του προςπάκεια για να βγάλει
από πάνω του τισ τεράςτιεσ πολιτικζσ ευκφνεσ που ζχει για τθν κατάςταςθ που ζχει
περιζλκει ο Διμοσ . Αυτι τθν φορά δεν μπορεί να πείςει κανζναν πλζον για τι τα ίδια τα
γεγονότα των διαψεφδουν.
Ήδθ οι εργαηόμενοι ςτα ΚΑΠΗ παραμζνουν απλιρωτοι και ςυνεχίηουν τισ
κινθτοποιιςεισ τουσ απαιτϊντασ τον μιςκό τουσ. Οι εργαηόμενοι ςτθν κακαριότθτα του
Διμου αποφάςιςαν να απζχουν από τθν υπερωριακι εργαςία το αββατοκφριακο 7 – 8
Μαΐου απαιτϊντασ από τθν Δθμοτικι Αρχι να πλθρωκοφν τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ
τεςςάρων μθνϊν. Επίςθσ ηθτάνε από τθν Δθμοτικι Αρχι να τουσ διαβεβαιϊςει εάν κα
πλθρϊνεται εργαςία τουσ τα αββατοκφριακα μετά τισ ανακοινϊςεισ για τα οικονομικι
κατάςταςθ που ζχει περιζλκει ο Διμοσ.
Οι εργαηόμενοι ςτο Διμο ςυναιςκανόμενοι τθν δφςκολθ κατάςταςθ που βρίςκεται ο
Διμοσ , κα αγωνιςτοφν για να μθν διαλυκεί ο Διμοσ, οι υπθρεςίεσ του και να
διαςφαλίςουν τθν εργαςία τουσ και τα δικαιϊματα τουσ .
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