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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει με 
κατηγορηματικό τρόπο την αυθαίρετη και παράνομη απόφαση του Δημάρχου 
Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρου Μίχου, ο οποίος καταστρατηγώντας τον Πρότυπο 
Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
επιχείρησε να ανοίξει και να λειτουργήσει Παιδικό Σταθμό μέσα στα Χριστούγεννα, 
με πρόσχημα την «εξυπηρέτηση» κάποιων γονέων. 

 Με την απαράδεκτη και καταδικαστέα αντιπαιδαγωγική και αντεργατική 
του αυτή ενέργεια, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας υπονομεύει ανοιχτά και ευθέως 
το έργο των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και αντί... 
εξυπηρέτησης, συμβάλει στην όξυνση των προβλημάτων της οικογένειας. Οι 
Δημοτικοί  Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δεν είναι «παρκινγκ» παιδιών, αλλά 
προσφέρουν πολύτιμο παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο. Ειδικά τις περιόδους των 
Εορτών τα παιδιά επιβάλλεται να είναι στην οικογενειακή θαλπωρή.  

 Ο κ. Λάμπρος Μίχος καταστρατηγεί τις διατάξεις του Πρότυπου 
Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017) που εφαρμόζει 
και ο Δήμος του και βάσει αυτών προβλέπεται η νόμιμη διακοπή της λειτουργίας 
τους κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Είναι εντελώς, λοιπόν 
αυθαίρετη και παράνομη η απόφαση του να επιχειρήσει να ανοίξει Παιδικό Σταθμό, 
αδιαφορώντας για τον εάν και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών είναι και οι 
ίδιοι γονείς, καταπατώντας κάθε εργασιακό δικαίωμα και αγνοώντας επιδεικτικά την 
παιδαγωγική προσέγγιση που προστάζει τουλάχιστον τις μέρες των Εορτών τα παιδιά 
να βρίσκονται με την οικογένειά τους. 

 Οι όποιες ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης των γονέων δεν μπορούν να 
γίνουν εφαλτήριο όργανο ενάντια στις πραγματικές παιδαγωγικές και 
οικογενειακές ανάγκες που έχουν τα παιδιά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως μέσο κοινωνικού αυτοματισμού για την καταστρατήγηση του Πρότυπου 
Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ούτε 
βεβαίως οι Δημοτικές Αρχές, όπως αυτή τώρα της Αγίας Βαρβάρας, έχουν το 
δικαίωμα να εκμεταλλεύονται την «ομηρία» και την ανασφάλεια των συμβασιούχων 



για να καταστρατηγήσουν τον Πρότυπο Κανονισμό είτε λειτουργώντας Παιδικό 
Σταθμό κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, είτε παρατείνοντας το ωράριο 
λειτουργίας τους, είτε αδιαφορώντας για την αναλογία παιδιών και προσωπικού. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης της 
ισχύουσας  νομοθεσίας του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, εκφράζει την αλληλεγγύη της και την 
στήριξη της στο Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και 
στους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών που αντιδρούν στις αυθαιρεσίες του 
Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με απόφασή της καλύπτει 
συνδικαλιστικά κάθε απόφαση του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να μην τύχει εφαρμογής η παράνομη απόφαση 
του Δημάρχου και καλεί τους εργαζόμενους να απέχουν από κάθε ενέργεια που 
συμβάλλει στην υλοποίηση της παράνομης αυτής απόφασης. 

 Καλεί τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας να σεβαστεί τον Παιδαγωγικό 
χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και τον 
Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, διακόπτοντας άμεσα κάθε αντίθετη ενέργεια που 
τον υπονομεύει, και προειδοποιεί πώς η προσπάθεια τρομοκράτησης των 
εργαζομένων δεν πρόκειται να περάσει... Καλεί επίσης τους γονείς να σκεφτούν το 
καλύτερο για τα παιδιά τους και να γυρίσουν την πλάτη σε αυταρχικές και 
παράνομες αποφάσεις, σαν και αυτές του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας, στεκόμενοι 
αλληλέγγυοι στο Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών 
που φροντίζουν και εκπαιδεύουν καθημερινά τα παιδιά τους ακόμη και σε 
δύσκολες περιόδους, με υποστελέχωση προσωπικού και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με απλήρωτους εργαζόμενους. 
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