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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους, ο δήμαρχος της  

Αγίας Βαρβάρας προσκαλεί σε συνεδρίαση την οικονομική επιτροπή, την Τρίτη 30 Ιούνη στις 

10:00 για να αποφασίσει εκ περιφοράς, για την άσκηση ή μη έφεσης στην απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει 27 εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες (ΒΣΣ, 

ΚΗΦΗ,ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) του Δήμου Αγ. Βαρβάρας και μετατρέπει τις συμβάσεις τους 

σε Αορίστου Χρόνου.  

Οι αντιλαϊκές προθέσεις της δημοτικής αρχής «βγάζουν μάτι». Τις φανερώνουν τόσο η 

άρνηση του δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου να ικανοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων για να 

τον συναντήσουν, όσο και η αιφνιδιαστική πρόσκληση της οικονομικής επιτροπής. Είναι 

εχθρός των εργαζομένων. Τάσσεται ανοιχτά κατά της μόνιμης και σταθερής εργασίας και 

υπέρ της εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας των εργαζομένων. 

Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις «εικονικές» κοκορομαχίες του νυν δημάρχου με 

τον πρώην. Η σημερινή δημοτική αρχή πήρε τη σκυτάλη της αντεργατικής πολιτικής από την  

προηγούμενη. Κανένας δεν πρέπει επηρεαστεί από τα πρόθυμα παπαγαλάκια του νυν 

δημάρχου που ισχυρίζονται ότι για την αρνητική στάση του, φταίνε οι εργαζόμενοι που 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους!!! 

Οι μάσκες της δημοτικής αρχής Αγ. Βαρβάρας φαίνεται πως έπεσαν πολύ γρήγορα. Μετά το 

«χειροκρότημα» και τα «μπράβο» στους εργαζόμενους, που στην περίοδο της καραντίνας του 

κορωνοϊού στάθηκαν στήριγμα στις ανάγκες του πολίτη, τώρα δεν θέλουν ούτε να τους 

συναντήσουν.  
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Η πολυετής αγωνιστική διεκδίκηση των 27 εργαζομένων των κοινωνικών δομών του Δήμου 

Αγ. Βαρβάρας για μόνιμη και σταθερή εργασία επισφραγίστηκε και με την θετική απόφαση 

του πρωτοδικείου που αναγνώρισε τα αυτονόητα και που ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απέναντι και κόντρα στη διαχρονική πολιτική 

των κυβερνήσεων. Γιατί η φροντίδα και η εξυπηρέτηση των αναγκών της λαϊκής οικογένειας 

δεν είναι πρόσκαιρη, δεν είναι έκτακτη, δεν είναι ούτε εποχιακή. 

Οι 27 εργαζόμενοι χρειάζονται, είναι απαραίτητοι, στηρίζουν τις κοινωνικές υπηρεσίες του 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας, όπως επίσης χρειάζονται επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των δημοτών. 

Η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν χωράνε στην πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά 

και των δημάρχων, που τις αντιμετωπίζουν ως κόστος. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, η 

προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας, δεν μπορούν να είναι εμπορεύματα.   

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του δήμου Αγίας Βαρβάρας να στηρίξουν τους 27 

συναδέλφους τους και να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση και παράσταση 

διαμαρτυρίας την Τρίτη 30 του Ιούνη στις 08:00 το πρωί στο δημαρχείο. 

Καλούμε τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας να σταματήσει να στήνει τα πολιτικά του παιχνίδια 

στις πλάτες των εργαζομένων και να λειτουργεί εκδικητικά επειδή οι εργαζόμενοι 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους. 

Απαιτούμε : 

 Να προχωρήσει τώρα ο δήμος στην μετατροπή των συμβάσεων των 27 

εργαζομένων σε αορίστου χρόνου 

 Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου 

 

 
 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 

 


