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Παραμένουν έως τις 23/7/2019 στην εργασία τους παρατασιούχοι 
συμβασιούχοι του δήμου - Στο πλευρό τους ο Μιχάλης Χασιώτης 

Στην εκδίκαση των ασφαλιστών μέτρων επτά παρατασιούχων-συμβασιούχων της υπηρεσίας 
καθαριότητας του δήμου παραβρέθηκε σήμερα στην Ευελπίδων, ως μάρτυρας υπεράσπισης, 
ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Ωρωπού της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Μιχάλης Χασιώτης, ο οποίος δήλωσε: 

«Για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε στα δικαστήρια συμπαραστεκόμενοι στον δίκαιο αγώνα των 
συμβασιούχων-παρατασιούχων του δήμου μας για παραμονή τους στην εργασία. 

Οι ίδιοι, στον πολύμηνο αγώνα τους έχουν απέναντι τους την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την 
ΝΔ, που από κοινού ψηφίζουν μνημόνια και κάθε αντιλαϊκή πολιτική, αποθεώνοντας την ίδια 
της Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η μήτρα του κακού για τα δεινά που βιώνουν. Είναι αυτοί 
που με τους νόμους που έχουν ψηφίσει, δίνουν το δικαίωμα στις δημοτικές αρχές να 
προσλαμβάνουν εργολάβους στις δημοτικές υπηρεσίες, που σημαίνει απολύσεις για τους 
εργαζόμενους και υπέρογκα δημοτικά τέλη για τους δημότες, βάζουν εμπόδια στον αγώνα των 
εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Έχουν επίσης απέναντι τους την δημοτική αρχή Ωρωπού, η οποία ήταν η πρώτη πανελλαδικά 
που παρέδωσε τον τομέα της καθαριότητας σε εργολάβο αλλά και τον κ. Γιασημάκη που δεν 
διαφωνεί με τις ιδιωτικοποιήσεις. Άλλωστε από κοινού δεν έχουν αφήσει Υπουργούς και 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, δηλαδή όλους αυτούς που έχουν κάνει μαύρη τη ζωή του 
λαού μας, που να μην τα υποδεχτούν στην περιοχή μας μετά «βαΐων και κλάδων». 

Έχουν συμφέρον οι εργαζόμενοι του δήμου μας, ο λαός της περιοχής μας να στηρίξει στις 
επικείμενες εκλογές για την Ευρωβουλή, την Περιφέρεια, τον δήμο, στις βουλευτικές εκλογές 
όποτε και αν γίνουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης, ώστε να «πάρουν 
πόδι» από τις δημοτικές υπηρεσίες οι εργολάβοι, να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων 
για μόνιμη και σταθερή δουλειά καθώς και η λαϊκή αντιπολίτευση σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή 
κυβέρνηση και αν προκύψει, είτε αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ». 

Μετά από αίτημα του δικηγόρου των εργαζομένων η εκδίκαση μετατέθηκε για τις 23/7/2019 
και έως τότε παραμένουν στην εργασία τους. 

Απρίλιος 2019, 

Το γραφείο τύπου 
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