Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 345

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όνειδος για τους Αιρετούς αποτελεί η απαράδεκτη και προκλητική
απόφαση του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρου Μίχου να ασκήσει έφεση
στην υπ' αριθμ.: 589/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με
την οποία μετατρέπονται σε Αορίστου Χρόνου οι συμβάσεις είκοσι επτά (27)
εργαζομένων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου. Να αμφισβητήσει δηλαδή τις
δικαστικές αποφάσεις για προσωπικό του γινάτι.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας για ακραία
αντεργατική στάση και φασιστική νοοτροπία. Στρέφεται κατά είκοσι επτά (27)
εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Δημότες και προσπαθεί
να τους εκδικηθεί γιατί; Γιατί διεκδικούν το αυτονόητο. Τις θέσεις εργασίας τους.
Αυτές που ο κ. Μίχος όφειλε να υπερασπίζεται καταργώντας τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας και προσλαμβάνοντας μόνιμο προσωπικό. Φαίνεται όμως πώς έχει άλλες
σκέψεις...
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, αγνόησε το αίτημα των Σωματείου Εργατών
και Υπαλλήλων του Δήμου να σεβαστεί την δικαστική απόφαση και αποφάσισε
να συνεδριάσει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου και να
ασκήσει έφεση κατά της υπ΄ αριθμ.: 589/2020 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο κ. Λάμπρος Μίχος δεν έκανε αποδεκτό ούτε το αίτημα
των εργαζομένων για συνάντηση μαζί του, ούτε το αίτημα να μεταφέρει η
Οικονομική Επιτροπή ως μείζον θέμα την λήψη της απόφασης περί άσκησης ή μη
ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας σε ανοιχτή Δημόσια συνεδρίαση.
Κλείστηκε ο κ. Λάμπρος Μίχος στο «κλουβί» του και απέφυγε κάθε
επικοινωνία με τους εργαζόμενους, νομίζοντας πώς έτσι θα αποποιηθεί τις
ευθύνες των πράξεων του. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
διαμηνύουν στον Δήμαρχο πως δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Έχοντας
την εκφρασμένη στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και αποφασισμένοι να προστατεύσουν
τις θέσεις εργασίας των είκοσι επτά (27) συναδέλφων στις Κοινωνικές Δομές του
Δήμου θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους.
Το Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
αποφάσισε μετά την σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
να προχωρήσει από αύριο σε επαναλαμβανόμενες καθημερινές 4ωρες στάσεις
εργασίας (από τις 7.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.) μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 4ώρη Στάση Εργασίας όλων των Δήμων της Δυτικής
Αθήνας από τις 7.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. και Συγκέντρωση Αλληλεγγύης και
συμπαράστασης στις 8.00 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας.
Στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα πώς δεν μπορούν να αμφισβητούνται οι
θέσεις εργασίας και ο κάθε Δήμαρχος να διαγράφει το μέλλον εργαζομένων με το
έτσι θέλω. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά αυτές τις κινητοποιήσεις και
στέκεται με αλληλεγγύη στα αιτήματα των εργαζομένων του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας που ζητούν:
1. Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα την ανάκληση-αναίρεση της
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά της υπ΄ αριθμ.: 589/2020
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Αποδοχή της υπ΄ αριθμ.: 589/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

