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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

 

Νίκη για τους συναδέλφους, συμβασιούχους του Δήμου Αλίμου. Μετά από την παράσταση 

διαμαρτυρίας του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της Ομάδα Γυναικών Αλίμου μέλος της 

ΟΓΕ, τη Παρασκευή 30 του Ιούλη στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, η Δημοτική Αρχή 

αναγκάστηκε να πάρει πίσω την εισήγηση της για την μη ανανέωση όλων των συμβάσεων 

και να προχωρήσει στην ανανέωση όλων των συναδέλφων των παιδικών σταθμών που 

δουλεύουν με το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 

Με μεγάλη θρασύτητα ο δήμαρχος Αλίμου, εφαρμόζοντας την προσφιλή του τακτική, της 

παραποίησης της αλήθειας και της συκοφαντίας, παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο τα 

μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ως «τραμπούκους» που «μπούκαραν» βίαια στο 

δημαρχείο, όταν το δημαρχείο από πολύ νωρίς το πρωί ήταν περιφρουρούμενο από μεγάλη 

αστυνομική δύναμη και όταν τα στελέχη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ είχαν ειδοποιήσει από την 

προηγούμενη μέρα για την παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιούσαν. Κατά την 

είσοδο και έξοδό τους από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του δήμου 

συνοδεύονταν από τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων ενώ είχαν δώσει και εξ 

αρχής τα προσωπικά τους στοιχεία που τους ζητήθηκαν. 

Μπορεί να χαρακτηρίζει ψευδώς τα μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όπως θέλει ο 

δήμαρχος Αλίμου, το σίγουρο είναι ότι θα μας βρίσκει συνέχεια μπροστά του σε όλες τις 

αυθαιρεσίες και τους εκβιασμούς που θα επιχειρήσει να επιβάλει στους εργαζόμενους και 

στα δικαιώματά τους.  

Η δημοτική αρχή Αλίμου επέμεινε στην επιλογή της σε ό,τι αφορά την αντιδραστική 

κανονιστική απόφαση που όμως δεν «πατάει» σε καμία ισχύουσα νομοθετική διάταξη όπως 

ορίζει ο νόμος για τις «κανονιστικές πράξεις» των ΟΤΑ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που 
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πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 30 του Ιούλη, δηλαδή μέσα στο κατακαλόκαιρο, οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας μετά από εισήγηση του Δημάρχου προχώρησαν σε 

μια επικίνδυνη και παράνομη απόφαση. Ορίζουν ως τρόπο καλής εκτέλεσης της παροχής 

εργασίας τον εμβολιασμό! Θα βγάζουν σε άδεια άνευ αποδοχών όλους τους εργαζόμενους 

του δήμου και του νομικού προσώπου που για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και ιατρικό, 

δεν θα εμβολιαστούν. Ταυτόχρονα  θα είναι  και υπόλογοι έναντι τρίτων που τυχόν θα 

κινηθούν νομικά. 

Τέτοιες εκβιαστικές εισηγήσεις από το συγκεκριμένο δήμαρχο τις έχουμε συνηθίσει. Είναι 

από τους δήμαρχους που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τσακίσουν κάθε δικαίωμα και 

κατάκτηση των εργαζομένων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση αθωώνει τη κυβέρνηση και 

ρίχνει όλη την ευθύνη στους εργαζόμενους.  

Επιβεβαιώνεται ότι ο δήμαρχος λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης. Αν ήθελε να 

προστατέψει τα παιδιά και τους δημότες ώστε να μη νοσήσουν από κορονοϊό θα μπορούσε 

να είχε προχωρήσει σε εξαντλητικές ενημερωτικές συζητήσεις με εξιδεικευμένους ιατρούς 

ώστε να πείσει και τους πιο δύσπιστους. 

Για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο θέμα των εμβολιασμών ακέραια την ευθύνη 

την έχουν η κυβέρνηση και οι δήμαρχοι. Τώρα πρέπει να προχωρήσουν σε ουσιαστική 

ενημέρωση του λαού χωρίς παλινωδίες και αντιφάσεις. Να στηρίξουν άμεσα τις 

πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Να σταματήσουν να υιοθετούν πρακτικές που τελικά αυτό 

που ενισχύουν είναι τον ανορθολογισμό και ουσιαστικά υπονομεύουν την υγεία του λαού. 

Τεράστιες είναι οι ευθύνες του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Αλίμου, που μπορεί μετά 

την πίεση της ανακοίνωσης – καταγγελίας του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ να αναγκάστηκε να ζητήσει από 

τον δήμαρχο να πάρει πίσω τις απολύσεις συναδέλφων από τους Παιδικούς Σταθμούς, αλλά 

για την αντιδραστική και παράνομη κανονιστική απόφαση εξακολουθεί να μην βγάζει άχνα 

και να βάζει με την στάση του πλάτη στην εργοδοτική αυθαιρεσία και αυταρχισμό του 

δημάρχου. 

Καλούμε τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία του κλάδου να μην επιτρέψουν να περάσουν 

οι εκβιασμοί της κυβέρνησης και των δημάρχων με σκοπό να αδειάσουν τους χώρους 

δουλειάς από εργαζόμενους.  

  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


