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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για ακόμη μια φορά ο Δήμος Αιγάλεω με μεθόδους αυταρχισμού και 
επιβολής στους εργαζόμενους, πρωταγωνιστεί αρνητικά!!! Προσπαθεί να 
επιβάλλει αλλότρια καθήκοντα σε εργαζόμενους και μάλιστα μακριά από την έδρα 
της εργασίας τους τηρώντας προφανώς ένα δικό του Κώδικα Δημοτικών 
Υπαλλήλων. 

Ο Δήμος Αιγάλεω στη «σπουδή του» να ευχαριστήσει τα Μέλη του 
Κ.Α.Π.Η. καταστρατηγεί αυτονόητα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση-Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων, ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σ. Βασιλειάδης, απαιτεί από το προσωπικό των 
Κ.Α.Π.Η., ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, είτε έχουν ειδικότητα 
φυσικοθεραπευτή, είτε νοσηλευτή, είτε οικογενειακού βοηθού και επισκέπτη 
υγείας, να παρίστανται υποχρεωτικά ως «συνοδοί λεωφορείων εκδρομής» στα 
δρομολόγια για την πραγματοποίηση θαλάσσιων μπάνιων των μελών των Κ.Α.Π.Η. 
του Δήμου Αιγάλεω. 

Πρέπει να γνωρίζει ο κος Αντιδήμαρχος ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται 
από καμία διάταξη Νόμου και αφήνει τους εργαζόμενους απολύτως ακάλυπτους 
καθώς υπερβαίνουν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους και θέτουν την 
υπηρεσιακή τους ύπαρξη και συνέχεια σε μεγάλο κίνδυνο. Σε όλους τους Δήμους 
όπου πραγματοποιούνται αντίστοιχα  προγράμματα για αυτούς ακριβώς τους λόγους, 
ουδέποτε προέκυψε θέμα υποχρέωσης των εργαζομένων να λειτουργούν ως «συνοδοί 
λεωφορείων σε θάλασσες και ακρογιαλιές» για πολλούς και αυτονόητος λόγους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί την Διοίκηση του 
Δήμου Αιγάλεω και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
κ. Στυλιανό Βασιλειάδη, να σταματήσουν άμεσα να συμπεριφέρονται με τρόπο 
απαράδεκτο και αυταρχικό στους εργαζόμενους και να κατανοήσουν επιτέλους ότι 
δεν Διοικούν την προσωπική τους επιχείρηση και πως οι εργαζόμενοι δεν είναι 
υπάλληλοί τους. 

Ασκούν με ιδιαίτερο ζήλο τα καθήκοντά της ειδικότητας με την οποία 
προσλήφθηκαν και μάλιστα με τεράστια έλλειψη προσωπικού αφού έξη (6) 
εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των έξη (6) Κ.Α.Π.Η. 
Και αντί οι εργαζόμενοι να καταγγέλλουν τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού που 
αντιμετωπίζονται μόνο με ελαστικές σχέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων του 



ΟΑΕΔ, καλούνται να ανταποκριθούν και σε νέες απαιτήσεις προφανώς έξω από τις 
αρμοδιότητές τους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει και καλύπτει τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 
Αιγάλεω και καλεί τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν στις ορέξεις της 
Διοίκησης του Δήμου θέτοντας σε κίνδυνο την εργασιακή τους υπόσταση και 
αναλαμβάνοντας ευθύνες που σε καμία περίπτωση δεν τους ανήκουν. 

 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
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