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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μία μεγάλη νίκη πέτυχαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο Αιγάλεω. Στο έκτακτο 
Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ (31-1-2019), 
παρουσία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, η Δημοτική Αρχή με 
επικεφαλής τον Δήμαρχο Αιγάλεω κ. Δημήτρη Μπίρμπα, «έχασε» έξι (6) Δημοτικούς 
Συμβούλους, αφού δύο (2) εξ αυτών τάχθηκαν υπέρ της θέσης των εργαζομένων και 
ψήφισαν «ναι» στην ανάκληση των ένδικων μέσων που άσκησε η Δημοτική Αρχή κατά 
της πρωτόδικης απόφασης επαναφοράς του 13ου και 14ου Μισθού, και τέσσερις (4) 
στήριξαν την θέση των εργαζομένων με το δικό τους τρόπο, ψηφίζοντας παρών ή αποχή.  

Η πλειονότητα των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισε δηλαδή υπέρ 
της ανάκλησης των ένδικων μέσων που είχε ασκήσει η Δημοτική Αρχή για να 
προσβάλει την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο δικαίωνε τους 
εργαζόμενους του Δήμου Αιγάλεω στην καταβολή του 13ου και 14ου Μισθού. Αυτό 
σημαίνει πώς η πολιτική και η τακτική του Δημάρχου Αιγάλεω κ. Δημήτρη Μπίρμπα 
απορρίφθηκε και καταδικάστηκε ακόμη και από Μέλη της δικής του παράταξης, που 
έβλεπαν μία τεράστια αδικία να συντελείται σε βάρος των εργαζομένων που έχουν 
υποφέρει στα χρόνια των μνημονίων.  

Σημειώνεται πώς ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω, Πρόεδρος του 
Δ.Σ., του οποίου είναι ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Γιάννης Τσούνης, βρίσκεται από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 
σε κινητοποιήσεις με στόχο της ανάκληση της απόφασης του κ. Δημήτρη Μπίρμπα να 
σύρει στα Δικαστήρια τους εργαζόμενους και διεκδικώντας την στήριξή του σε κάθε 
δικαστική διεκδίκηση των εργαζομένων που αφορά στον 13ο και 14ο μισθό.  

Η εμμονή, αλλά και η αντεργατική στάση του καταδικάστηκε από την Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και από Συλλόγους Εργαζομένων άλλων Δήμων, που ήδη 
έχουν συμφωνήσει με τις Δημοτικές Αρχές για την καταβολή των αναδρομικών του 13ου 
και 14ου μισθού κατόπιν πρωτόδικων αποφάσεων.  

Ο αγώνας των εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω συνεχίζεται μέχρι και την τελική 
δικαίωση. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των εργαζομένων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του Δημοσίου γενικότερα, καθίσταται καθολική, 
ειδικά αφού το μνημονιακό μέτρο της κατάργησης τους κρίθηκε αντισυνταγματικό. 
Όποιος δεν δέχεται, πώς πρέπει επιτέλους να υπάρξει Κοινωνική Δικαιοσύνη και να 
ανατραπεί η μνημονιακή πολιτική, είναι σαν να την υιοθετεί... Κι αυτό δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτό. 
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