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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συμπαράσταση στον αγώνα του Συλλόγου των Εργαζόμενων 

του Δήμου Καστοριάς 
 

H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη την 
Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α. (αριθμ. πρωτ.: 537/04-10-2019) εκτιμά ότι: 

 Ο  ιδιαίτερος ζήλος με τον οποίο η Δημοτική Αρχή Καστοριάς 
επιδιώκει να προωθήσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης της  
Ν.Δ. που στόχο έχουν  την «ανάπτυξη» μέσα από  τις ιδιωτικοποιήσεις 
Δημοσίων υπηρεσιών και Κοινωνικών αγαθών,  κάνει παραπάνω από 
ξεκάθαρο τον σχεδιασμό της: θέλει απολύσεις εργαζομένων για να προχωρήσει 
στη συγχώνευση και κατάργηση Παιδικών Σταθμών και τελικά να ανοίξει το 
δρόμο στους ιδιώτες. 

Η διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι σαφέστατη: 

«Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) 
σημειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής»: 

Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης 
σύμβασης απασχολουμένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου 
λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η 
ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατ’ 
εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη 
ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συμβάσεων απαιτείται 
απόφαση µόνο του αρμοδίου μονομελούς οργάνου, στην περίπτωση µη 
ανανέωσης των συμβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραμμα 
υλοποιείται από το δήμο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαμβάνεται από το 
οικείο Δημοτικό Συμβούλιο µε συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη 
αιτιολογία. Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 
Προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.» 
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Με εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα, ότι αν δεν απολυθούν οι οκτώ (8) θα 

απολυθούν και οι δεκαοκτώ (18) εργαζόμενοι του Ε.Σ.Π.Α. των Παιδικών 
Σταθμών, ο Δήμαρχος Καστοριάς προσπαθεί να κάμψει τις αντιρρήσεις της 
αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ, με τη δημιουργία κλίματος 
αντιπαράθεσης μεταξύ των εργαζομένων, ευελπιστεί να μην υπάρξει καμία 
αντίσταση και αντίδραση στις ενέργειες του.  

Ο σχεδιασμός της νέας Δημοτικής Αρχής αποσκοπεί στην υποβάθμιση 
και απαξίωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς και 
την τελική κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν θα επιτρέψει καμία 
ιδιωτικοποίηση δημόσιας υπηρεσίας και τη  μετατροπή των Δήμων σε 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που θα ξεζουμίζουν οικονομικά και κοινωνικά τους 
εργαζόμενους και τους δημότες. 

 
Απαιτεί: 

• Καμία απόλυση εργαζομένου, ανανέωση όλων συμβάσεων και μετατροπή 
τους σε Αορίστου Χρόνου. 

• Μεταφορά των Βρεφικών Τμημάτων και του προσωπικού της 
Δημοτικής Επιχείρησης καθώς και την συγκέντρωση όλων των Παιδικών 
και Βρεφικών Σταθμών στο Δήμο. 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 
• Καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας του Δήμου. 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαραστέκεται στον αγώνα 

του Συλλόγου των Εργαζόμενων του Δήμου Καστοριάς για να ανατρέψουν 
τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής που οδηγούν σε απολύσεις. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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