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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στέφανο Σαββόπουλο και το Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. Ευθυμίου Χριστόδουλο, επισκέφθηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, τις 
υπηρεσίες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, μετά τις σοβαρές καταγγελίες για μη τήρηση 
της νομιμότητας, παραλήψεις στα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας και δυσμενή 
μεταχείριση εργαζομένων στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, οι οποίες 
κοινοποιήθηκαν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τον Σύλλογο  Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού 
Ευβοίας. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή του κ. Μπουραντά Αθανασίου, να 
απαντήσει στα όσα καταγγέλλονται, να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και να τηρήσει τα 
μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας, καθ’ ότι παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων με κίνδυνο 
τις ζωές τους είναι απορριπτέα και καταδικαστέα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 
Νομού Ευβοίας, από την 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι σήμερα δεν χορηγείται γάλα στους 
δικαιούχους εργαζόμενους και δεν έχουν προμηθευθεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) για το έτος 2018.  

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ο Δήμαρχος έστειλε Εξώδικο σε εργαζόμενους, να 
επιστρέψουν τα χρήματα που κέρδισαν με προσφυγή τους στην δικαιοσύνη, για το γάλα 
παρελθόντων ετών που δεν τους είχε χορηγήσει (2012-2016).   

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, εκδίδει συνεχώς αποφάσεις για 
παράλληλα καθήκοντα των Διοικητικών Υπαλλήλων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 
αλλά και στις υπηρεσίες του, σε διαφορετικές οργανικές μονάδες και σε θέσεις με 
ασυμβίβαστα καθήκοντα και έχει καταργήσει κάθε έννοια δικαίου, παραβιάζοντας συνεχώς 
τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων. 

 Η Δημοτική Αρχή Κύμης-Αλιβερίου θα πρέπει να αντιληφθεί πώς οι υπηρεσίες 
του Δήμου δεν είναι τσιφλίκι κανενός και οι εργαζόμενοι, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, 
δίνουν τα πάντα προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο.  

Η Δημοτική Αρχή Κύμης-Αλιβερίου, πρέπει να αναλάβει άμεσα τις υποχρεώσεις της 
και να εφαρμόσει την νομοθεσία για την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των 
εργαζομένων. Θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες της,  πριν πάρουν διαφορετική τροπή 
τα πράγματα και πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Καλούμε όλα τα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας (Σ.ΕΠ.Ε. κ.λπ.) να ελέγξουν το Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


