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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θα περιμέναμε από την Δημοτική Αρχή Καισαριανής σε αυτές τις δύσκολες και 

πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε από την πανδημία του νέου κορωνοϊού 
που έχει στοιχίσει ήδη την ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας στον πλανήτη, να δείξει την 
ανάλογη ευαισθησία και υπευθυνότητα και να εστιάσει την δράση της στην θωράκιση των 
εργαζομένων του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας από την πανδημία του Κορωνοϊού. 

Αντί αυτού, η Δημοτική Αρχή Καισαριανής με ανακοίνωσή της στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Δήμου, προσπαθεί να συκοφαντήσει και να απαξιώσει τον Σύλλογο 
Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής και τον Πρόεδρό του, παρεμβαίνοντας ωμά στην 
λειτουργία του Συλλόγου μετά τις παρεμβάσεις τους για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων. 

Η Δημοτική Αρχή ασχολείται μάλιστα και τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου. 
Αλήθεια, πως αυτοί που δέχθηκαν αδιαμαρτύρητα και εφαρμόζουν τις 
αντιδημοκρατικές διατάξεις της κυβέρνησης στην λειτουργία των Δημοτικών 
Συμβουλίων και τις «πλαστές» πλειοψηφίες, θέλουν να γίνουν θεματοφύλακες της 
δημοκρατίας; 

Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής ευθυγραμμισμένη με την πολιτική της κυβέρνησης 
αυθαίρετα και αντιδεοντολογικά παρεμβαίνει στα εσωτερικά του Συλλόγου 
Εργαζομένων γιατί θέλουν το συνδικαλιστικό κίνημα στο γύψο, σε αδράνεια και 
ελεγχόμενο. Οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο να αποπροσανατολίσει εργαζόμενους και 
δημότες και να αποκρύψει τις  ευθύνες που έχει και τις ελλείψεις για την προστασία τους 
από την μετάδοση του θανατηφόρου ιού. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει και καταγγέλλει την 
επίθεση της Δημοτικής Αρχής Καισαριανής κατά του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου 
Καισαριανής και την προσπάθεια στοχοποίησης του Προέδρου του Διοικητικού του 
Συμβουλίου. 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή Καισαριανής να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 
Να χορηγήσει όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας στους εργαζόμενους, και να συνεργαστεί 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  
τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους δημότες.    

Στηρίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 
Καισαριανής όπως και όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων-Μελών μας και δεν 
θα ανεχθούμε καμία παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής Καισαριανής ή οποιασδήποτε 
άλλης στα εσωτερικά τους. 
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