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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. 

 

Την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2020 τα μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ συνέχισαν 

να δείχνουν έμπρακτα με την φυσική παρουσία τους την αλληλεγγύη και την στήριξη του 

αγώνα των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς με προγράμματα ΕΣΠΑ, ενάντια στις 

απολύσεις που μεθόδευαν οι δημοτικές αρχές Περιστερίου και Αγίας Παρασκευής. 

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων που είχε 

εξαγγείλει το Συνδικάτο έξω από το υπουργείο εσωτερικών και η συνάντηση με τον υπουργό 

κ. Θεοδωρικάκο. Ο υπουργός υλοποιώντας την πολιτική βούληση και την τακτική της 

κυβέρνησης εκφράστηκε απαξιωτικά τόσο για τους εκπροσώπους των εργαζομένων όσο και 

για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πέρα του ότι ανέφερε αόριστα ότι ψάχνει δήθεν να βρει 

τρόπο επίλυσης του προβλήματος στα ΚΔΑΠ, που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε σε 

εργαζόμενους, παιδιά και γονείς, δεν δεσμεύτηκε απολύτως σε τίποτα και αποποιήθηκε τις 

ευθύνες της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τις 

πράξεις των δημάρχων. 

Δεύτερος σταθμός των κινητοποιήσεων της Παρασκευής αποτέλεσε η συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου όπου τα μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

στάθηκαν στο πλευρό των 14 εργαζομένων που η δημοτική αρχή του κ. Παχατουρίδη 

επιδιώκει παράνομα την απόλυση τους. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου, 

προφανώς με εντολή δημάρχου, προχώρησε στην ματαίωση της συνεδρίασης, χωρίς να 

ερωτηθεί κανένας δημοτικός σύμβουλος, με την αστεία δικαιολογία ότι λόγω μέτρων για την 

μετάδοση του κορωνοϊού η συνεδρίαση γίνεται με κλειστές πόρτες και δεν επιτρέπεται η 

παρουσία των εργαζομένων που είχαν εισέλθει, στην εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων 

αίθουσα. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η δημοτική αρχή Περιστερίου θα επιχειρούσε 

να απολύσει τους 14 εργαζόμενους στηριζόμενη σε μία απόφαση του ΔΣ του νομικού 

προσώπου που ΠΟΤΕ δεν πάρθηκε από μια συνεδρίαση που ΠΟΤΕ δεν πραγματοποιήθηκε, 

σύμφωνα με την καταγγελία από την Λαϊκή Συσπείρωση Περιστερίου και του μέλους της που 
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συμμετέχει στο ΔΣ του νομικού προσώπου, αλλά και γιατί παρόντες στην υποτιθέμενη 

συνεδρίαση ήταν τα μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μαζί με τους εργαζόμενους 

και όλοι άκουσαν τον πρόεδρο του ΔΣ να λέει «ξεκινάει η συνεδρίαση, λύεται η 

συνεδρίαση». Εξίσου σημαντικό είναι ότι μέχρι σήμερα απόφαση για μη ανανέωση των 

συμβάσεων δεν υπάρχει και ως εκ τούτου ο αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος 

στην εργασία και να πάρει πίσω τις απολύσεις που επιχειρεί η δημοτική αρχή Περιστερίου 

πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. 

Τελευταίος σταθμός των κινητοποιήσεων της Παρασκευής 4 Σεπτέμβρη 2020, ήταν το 

δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, όπου τα μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στάθηκαν 

αλληλέγγυα και στήριξαν μέχρι τέλους τον αγώνα των εργαζομένων στους Παιδικούς 

Σταθμούς του δήμου Αγίας Παρασκευής κατά των 24 απολύσεων που μεθόδευε η δημοτική 

αρχή του κ. Ζορμπά. Ο αγώνας των εργαζομένων έφερε αποτελέσματα και δικαιώθηκε από 

την απόφαση της δια περιφοράς συνεδρίασης του ΔΣ του νομικού προσώπου με ψήφους 11 

υπερ, 1 λευκό και 3 απών υπέρ της ανανέωσης ΟΛΩΝ των συμβάσεων των εργαζομένων 

στους Παιδικούς Σταθμούς με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής». 

Οι δήμαρχοι που εφαρμόζουν μέχρι κεραίας την πολιτική της κυβέρνησης, απαξιώνουν τις 

υπηρεσίες των δήμων με μόνιμο στόχο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των 

επιχειρηματικών ομίλων, ρίχνοντας στον βωμό της  κερδοφορίας τους τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. 

Η νικηφόρα έκβαση του αγώνα στο δήμο Αγίας Παρασκευής ήταν αποτέλεσμα της 

μαζικότητας και της αποφασιστικότητας των εργαζομένων να υπερασπιστούν το 

δικαίωμα στην εργασία και στέλνει ελπιδοφόρο μήνυμα αισιοδοξίας, ότι με καλή 

οργάνωση και σωστό προσανατολισμό, η δύναμη των εργαζομένων μπορεί να κάνει τα 

αδύνατα, δυνατά! 
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