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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!

Με μία αιφνιδιαστική, δια περιφοράς, απόφαση, μέσα στο καλοκαίρι, χθες 7 Αυγούστου, το
Διοικητικό  Συμβούλιου  του  ΝΠΔΔ  Δημοτικοί  Σταθμοί  Αλίμου  πετάει  στην  ανεργία  16
εργαζόμενους  με  συμβάσεις  του  προγράμματος  ΕΣΠΑ. Πρόκειται  ξεκάθαρα  για
εκδικητικές απολύσεις καθώς η «μη προσήκουσα εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών καθ΄
όλη την διάρκεια της σύμβασής, παρά τις επανειλημμένες προφορικές συστάσεις και οδηγίες
εκ μέρους της Διεύθυνσης και της Διοίκησης» θυμίζει μαύρες εποχές που η Δημοτική Αρχή
του Δήμου Αλίμου επιδιώκει συστηματικά να επιβάλει στο δήμο και στους εργαζόμενους.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ανδρέας Κονδύλης είναι εχθρός των εργαζομένων.
Είναι ανάλγητος, αδίστακτος. Πριν λίγες ημέρες η αντίδραση των εργαζομένων τον έκαναν
να πάρει πίσω την απόφαση του να τοποθετήσει τον μήνα Αύγουστο κατά τον οποίο υπάρχει
διακοπή  εργασίας  τους  εργαζόμενους  των  Παιδικών  Σταθμών  σε  άλλες  υπηρεσίες  με
αλλότρια  καθήκοντα. Τώρα  απολύει  μωρομάνες,  γυναίκες  με  μικρά  παιδιά,  με
προβλήματα  υγείας,  εργαζόμενους  που  για  11  χρόνια  με  την  εργασία  τους  κρατούσαν
όρθιους τους παιδικούς σταθμούς σε συνθήκες εργασιακής ομηρίας. Ντροπή του!

Ο σχεδιασμός και η πολιτική της δημοτικής αρχής του δήμου Αλίμου, δεν είναι τυχαία.  Είναι
ενταγμένος στη συνολικότερη πολιτική των κυβερνήσεων και των δημάρχων που θέλουν να
χτυπήσουν  το  δικαίωμα  στη  μόνιμη  και  σταθερή  δουλειά.  Θέλουν  την  ανακύκλωση
εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση των
υπηρεσιών που θα την πληρώσουν οι γονείς. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις  (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΚΙΝΑΛ) υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενίκευσαν τις ελαστικές
μορφές  εργασίας  στους  παιδικούς  σταθμούς  οδηγώντας  στην  εργασιακή  ανασφάλεια  και
ομηρία  των  συναδέλφων.  Είναι  αυτές  που  θωράκισαν  το  χέρι  της  Δημοτικής  Αρχής  να
προχωρήσει στις απολύσεις μέσα στο καλοκαίρι. 
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Ο δήμαρχος Αλίμου λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης της ΝΔ για να γενικευτούν οι
απολύσεις  εργαζομένων  με  προγράμματα  ΕΣΠΑ.  Οι  απολύσεις  στο  Δήμο  Αλίμου
αφορούν όλους τους εργαζόμενους.  

Παραμονές του 15Αύγουστου ο δήμαρχος καλεί διά περιφοράς σε συνεδρίαση τα μέλη το
Δημοτικού Συμβούλιου Αλίμου για να στείλουν 16 εργαζόμενους στην ανεργία.

Είναι  γελασμένος  ο  δήμαρχος  και  συνολικά  η  διοίκηση  του  δήμου  ότι  επειδή  είναι
Αύγουστος θα περάσει τις απολύσεις. Θα μας βλέπει μπροστά του.

Απαιτούμε  την  άμεση  ανάκληση  των  απολύσεων  και  συνεδρίαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου με την φυσική παρουσία των εργαζομένων και των φορέων του Δήμου. Οι
απολύσεις είναι καταχρηστικές και θα τις πάρουν πίσω!

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλους τους φορείς της πόλης, να πάρουν μαζικά
μέρος στη παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 11/8/2020 στις 10 το πρωί στο δημαρχείο
του Αλίμου.

ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
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