
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Η αντιδημοκρατική και αυταρχική μετάλλαξη του «αριστερού» Δημάρχου Αιγάλεω… 

 

Πολλές φορές μέχρι σήμερα, η Διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω, επί Δημαρχίας κ. 

Δημήτρη Μπίρμπα, έλαβε αποφάσεις ενάντια στο συμφέρον των εργαζομένων, στις 

οποίες βρήκε απέναντί του τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο Δήμο. 
Αυθαίρετη περικοπή ρεπό (που τελικά δόθηκαν), προσπάθεια ακύρωσης του νέου 

Οργανισμού (που τελικά εφαρμόστηκε), τοποθετήσεις προϊσταμένων αντί για κρίσεις (που 

τελικά έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση), απειλές με πειθαρχικά για το απαράδεκτο 

ερωτηματολόγιο των παιδικών σταθμών (που δεν πέρασαν)... 

Στα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιουργεί, διοικώντας με αλαζονεία και ξεροκεφαλιά, 

προωθώντας την ευνοιοκρατία και παρεμβαίνοντας εξόφθαλμα στην συνδικαλιστική 

δράση των εργαζομένων, ήταν απλά θέμα χρόνου να προσφύγει στις ίδιες τακτικές 

εκφοβισμού, τρομοκράτησης και αυταρχισμού που χρησιμοποιούν αιρετοί με βαθιά 

συντηρητική και νεοφιλελεύθερη νοοτροπία. 

Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η πειθαρχική δίωξη και η 

προαποφασισμένη πειθαρχική τιμωρία με συνοπτικές διαδικασίες, του μέλους του 

Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω και εκλεγμένου με το 

ψηφοδέλτιο της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής» Γεώργιου Καρακουλάκη, διότι 

εφάρμοσε και ενήργησε σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. που προφανώς δεν ήταν αρεστή 

στη Διοίκηση του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, με έγγραφό τους που απευθύνθηκε μεταξύ άλλων στο Σύλλογο 

και  στην Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. οι εργαζόμενοι του Παιδικού Σταθμού, αντιτάχθηκαν και 

διαφώνησαν στην πλήρη καταστρατήγηση της δυναμικότητας του Σταθμού, αλλά και 

σε χωροταξικές και όχι μόνο αλλαγές που ούτε νόμιμες ήταν, ούτε λειτουργικές, 

δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα όχι μόνο στην εργασία των παιδαγωγών αλλά και 

στην καθημερινότητα και στην ασφάλεια των παιδιών. Είναι άλλωστε σύνηθες να 

αναζητούνται ευθύνες μόνο από Υπηρεσιακούς παράγοντες μόνο όταν θα συμβεί το 

κακό όπως συνέβη μετά το θάνατο του παιδιού στο Λουνα Πάρκ στο Δήμο Ελληνικού-

Αργυρούπολης.  

 

Με την γνωστοποίηση του εγγράφου ο Σύλλογος, αποφάσισε:  

α. Καμιά αλλαγή να μην γίνει την ώρα παραμονής των παιδιών στο Σταθμό για 

προφανείς λόγους ασφάλειάς τους και 

 

β. Οι αλλαγές να πραγματοποιηθούν εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη έγκριση 

της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας που είχε ενεργήσει και τον εντεταλμένο έλεγχο σε 

όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου το καλοκαίρι του 2014, μετά από εντολή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 



Απόφαση που γνωστοποίησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου 

Αιγάλεω στην αρμόδια Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών η οποία και συμφώνησε 

με το Σύλλογο, αφού διαπίστωσε ζητήματα μη νομιμότητας. Ήταν άλλωστε αυτός ο 

λόγος που λίγες ημέρες αργότερα «ξηλώθηκε» από την θέση της με απαράδεκτο και 

αυθαίρετο τρόπο. Παρά την αντίθετη άποψη της Διευθύντριας όταν την επόμενη ημέρα 

συνεργείο 2 ατόμων ήρθε στο Σταθμό, το μέλος του Συλλόγου με αυτή την ιδιότητα  

γνωστοποίησε την απόφαση του Συλλόγου χωρίς να... «βιαιοπραγήσει» ή να... 

«αυθαδιάσει»!!! 

Όλοι οι εργαζόμενοι ως φυσικά Μέλη του Συλλόγου, ακολούθησαν την 

απόφαση, ενώ όταν αργότερα παρευρέθηκε στο Σταθμό η Γενική Γραμματέας του 

Δήμου με Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι αλλαγές 

πραγματοποιήθηκαν παρά την αντίθετη άποψη του Συλλόγου. 

Για αυτή του την παρέμβαση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

Δήμαρχος αποφάσισε την πειθαρχική δίωξη του συνδικαλιστή και την τιμωρία του!!! 

Καταγγέλλουμε με κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο, τον Δήμαρχο 

Αιγάλεω κ. Δημήτριο Μπίρμπα για την συνδικαλιστική δίωξη του Μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω Γεώργιου Καρακουλάκη. 
Την στιγμή που κραυγαλέα περιστατικά αυθαιρεσίας αλλά και τραμπουκισμών στο Δήμο 

Αιγάλεω  δεν έτυχαν της ελάχιστης προσοχής του Δημάρχου, για... ευνόητους λόγους. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως εκλαμβάνουμε την δίωξη του Μέλους μας, στο Δήμο 

Αιγάλεω ως προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης του συνόλου των Μελών 

της παράταξής μας και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλώνουμε επίσης ξεκάθαρα πως  

δεν θα περάσει ο εκφοβισμός!!! Αυτό το υποσχόμαστε!!! 

Καλούμε τον Δήμαρχο Αιγάλεω κ. Δημήτρη Μπίρμπα να σταματήσει άμεσα 

κάθε πειθαρχική δίωξη σε βάρους του Μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Γιώργου 

Καρακουλάκη. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούμε πως θα αντιμετωπίσει την 

αντίδραση του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα των 

μελών της παράταξής μας και με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε!!! 

Σε μια δύσκολη εποχή όπου ο διαχωρισμός είθισται να γίνεται ανάμεσα σε 

«μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς», «αριστερούς και δεξιούς», κάποιοι θα πρέπει 

να αποδείξουν πρώτα απ’ όλα πως είναι «δημοκράτες». 

Ο σεβασμός στην συνδικαλιστική δράση, είναι ένα μόνο αλλά βασικό βήμα προς 

αυτή την κατεύθυνση, κ. Δήμαρχε!!! 

 

Η κατάχρηση εξουσίας ιδιαίτερα από εκείνους που μεταλλάσσονται 

μόλις «πάρουν την καρέκλα» δεν θα γίνει ανεκτή από κανέναν!!! 
 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Αθήνα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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