ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΦΗ 10 Τ.Κ.16346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο - fax 210 9939900 Κινητό 6980602038
http://www.syndikatoota.blogspot.com
e-mail: syndikatoota@gmail.com
ΑΘΗΝΑ 31-8-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καμιά απόλυση εργαζομένου στους δήμους.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του, τη συμπαράσταση και τη
στήριξή του σε όλους τους εργαζόμενους των δήμων Αλίμου, Περιστερίου και Χαϊδαρίου που
τούτες τις μέρες δίνουν την μάχη για το δικαίωμά τους στην δουλειά.
Οι τρεις δήμαρχοι ως στυγνοί επιχειρηματίες, αυγουστιάτικα προχωράνε στην απόλυση
εργαζόμενων από τους παιδικούς σταθμούς (Άλιμος και Περιστέρι) και τα ΚΔΑΠ (Χαϊδάρι),
προκειμένου να μειώσουν όσο περισσότερο γίνεται το λεγόμενο μισθολογικό κόστος και
ταυτόχρονα να τονώσουν τις ιδιωτικές δομές , όπως επιτάσσουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις,
η ευρωπαϊκή ένωση αλλά και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Σήμερα και εν’ μέσω πανδημίας αντί να απαιτήσουν την αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης και περεταίρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να αυξηθούν τα
τμήματα για να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ, εκείνοι
απολύουν συναδέλφους, επιδιώκοντας να απαξιώσουν τις κοινωνικές δομές.
Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να περάσει ούτε ο σχεδιασμός τους. Οι εργαζόμενοι με την
οργάνωση τους, τη δύναμη τους, τον αγώνα τους και το σωστό προσανατολισμό τους θα
δώσουν την απάντηση που τους αρμόζει. Το ζήτημα της λειτουργίας των κοινωνικών δομών
δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά αλλά ολόκληρη την κοινωνία.
Καλούμε όλη την εργατική τάξη να βρεθεί στο πλευρό των συναδέλφων.
Καλούμε έστω και σήμερα την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό να πάρει θέση. Να
σταματήσει την κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους και τους γονείς. Γνωρίζουν καλά ότι
οι συνάδελφοι δουλεύουν στις συγκεκριμένες δομές για πολλά χρόνια. Πολλοί εξ’ αυτών
έχουν ξεπεράσει ακόμα και τη δεκαετία. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να τους συμπεριφέρεται
σαν να είναι ανακυκλώσιμα υλικά.

Τώρα να σημάνει γενικός συναγερμός σε όλους τους δήμους. Καλούμε όλα τα σωματεία του
κλάδου να μην επιτρέψουν να απολυθεί κανένας εργαζόμενος.
Απαιτούμε
Η κυβέρνηση τώρα να αυξήσει την κρατική χρηματοδότηση ώστε να μην μείνει κανένα
παιδί εκτός από τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.
Καμιά απόλυση εργαζομένου.
Να προχωρήσει η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
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