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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), καταγγέλλει την Πρόεδρο
του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης, κα Μαρία Απέργη, για τις
απαράδεκτες και αντιπαιδαγωγικές εσωτερικές αλλαγές και μετακινήσεις του
Παιδαγωγικού Προσωπικού, εν μέσω της σχολικής χρονιάς, στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς των οποίων είναι πολιτικός Προϊστάμενος.
Την καταγγέλλει επίσης, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο για την
αντιδημοκρατική, αυταρχική και προκλητική απόφασή της, να απαγορεύει στους
εργαζόμενους του Ν.Π.Δ.Δ. να ασκούν το αναφαίρετο και Συνταγματικό τους
δικαίωμα να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις που αποφασίζουν τα
Συνδικαλιστικά τους όργανα!
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση-Καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου
Νέας Σμύρνης, οι ετσιθελικές αποφάσεις της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. κας Μαρίας
Απέργη, έχουν προκαλέσει απίστευτη αναστάτωση και αναταραχή στο
Παιδαγωγικό προσωπικό με αποτέλεσμα αυτό να έχει άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο
στους γονείς των παιδιών οι οποίοι έχουν αγανακτήσει αλλά κυρίως στα ίδια τα παιδιά
που φιλοξενούνται στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών λόγω της ευαίσθητης ηλικίας
τους και ιδιαίτερα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν επιπλέον φροντίδας
και προσοχής σε παιδαγωγικό και συναισθηματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχουν
προκαλέσει πλήρη αποδιοργάνωση της εύρυθμης και ομαλής καθημερινής λειτουργίας
τους.
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και αντιδράσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ν. Σμύρνης και των εργαζομένων
στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνική Στέγη», η Πρόεδρος και Μαρία
Απέργη έχει κυριολεκτικά «στηλώσει τα πόδια» και αρνείται κάθε συζήτηση μαζί
τους ενώ αντικρούει με απαράδεκτους ισχυρισμούς κάθε πρότασή τους,
υποτιμώντας έτσι και απαξιώνοντας την κατάρτιση, τις γνώσεις και την εμπειρία
τους. Ακόμη και μετά από παράπονα γονιών για αλλαγή στις συμπεριφορές των
παιδιών τους, η Πρόεδρος συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τα τεράστια και πιθανό
ανεπανόρθωτα προβλήματα που έχει δημιουργήσει με τις αποφάσεις της!

Όσο αφορά τις απόλυτα καταδικαστέες απειλές εναντίον του προσωπικού των
Παιδικών
Σταθμών
και
τις
αντιδημοκρατικές,
αντεργατικές
και
αντισυνταγματικές αποφάσεις της για απαγόρευση συμμετοχής τους στις απεργιακές
κινητοποιήσεις, την ενημερώνουμε ότι αν συνεχιστούν, σύντομα θα αναγκάσει την
Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την
άμεση εξάλειψή τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τον Δήμαρχο Νέας
Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη, να παρέμβει άμεσα και να λάβει πρωτοβουλίες και
μέτρα έτσι ώστε να επανέλθει η ηρεμία, η ισορροπία και η ομαλή λειτουργία ενος
τόσο ευαίσθητου κομματιού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι αυτό των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, με σκοπό την αποφυγή μεγαλύτερων και περισσότερων
προβλημάτων που είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν στην ανάπτυξη των παιδιών
που φιλοξενούνται στις δομές τους.
Καλεί ταυτόχρονα, την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης
«Εθνική Στέγη» κα Μαρία Απέργη, να σταματήσει άμεσα να διοικεί και να
λειτουργεί αυταρχικά και προκλητικά όταν μάλιστα δεν έχει την απαραίτητη
κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου και των ευαίσθητων παιδαγωγικών
ζητημάτων, να τηρεί τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
και Βρεφικών Σταθμών και να πάψει να συμπεριφέρεται στο προσωπικό ως
«αφεντικό» προσωπικής επιχείρησης, χρησιμοποιώντας απειλές και διαταγές που
θυμίζουν άλλες «μαύρες» εποχές.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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