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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μια σημαντική νίκη, που μπορεί να αποτελέσει προπομπό γενικότερων 

θετικών εξελίξεων, πέτυχαν οι εργαζόμενοι (C0VID-19) του Τομέα Καθαριότητας του 

Δήμου Αθηναίων.  

Η Διοίκηση του Δήμου Αθηναίων έλαβε απόφαση στήριξης των δικαστικών 

προσφυγών που άσκησαν οι εργαζόμενοι (C0VID-19) του Τομέα Καθαριότητας 

κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου. 

Η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων (Ε.Ε.Δ.Α.), έχοντας την 

απόλυτη στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με συντονισμένες παρεμβάσεις, τόσο προς τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ν. Αβραμίδη, όσο και προς την Διοίκηση του Δήμου Αθηναίων, 

πέτυχε την νομική στήριξη των εργαζομένων για την παραμονή τους στην εργασία. 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης αναγνώρισε με τον τρόπο 

αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων (COVID-19) για την παραμονή τους 

στην εργασία, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των Αιρετών, 

στηρίζοντας τουλάχιστον την δικαστική προσφυγή των εργαζομένων. 

Η αυτονόητη αντίδραση των εργαζομένων και η στήριξη τους σε νομικό-

δικαστικό επίπεδο από τους Αιρετούς, έρχονται να αναδείξουν την προχειρότητα, 

ενδεχομένως και την σκοπιμότητα της κυβέρνησης να θέσει πρόωρα τους εργαζόμενους 

COVID-19 εκτός εργασίας.  

Κάτι αδιανόητο, που δεν αντέχει σε λογική και κριτική, από την στιγμή που 

διανύουμε ένα νέο κύμα έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και κανείς δεν ξέρει τι 

μας περιμένει μετά τα τέλη του καλοκαιριού. Ακόμη και σήμερα πάντως, οι 

καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες είναι μεγάλες, ενώ με δυσκολία ανταποκρίνονται οι 

υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. στο έργο τους αν κανείς συνυπολογίσει τα κρούσματα του 

προσωπικού και την ανάγκη λήψης αδειών κατά τους θερινούς μήνες. 

Η απόφαση λοιπόν του Δήμου Αθηναίων, όπως και κάθε Διοίκησης Δήμου 

που απασχολεί εργαζόμενους COVID-19, αποτελεί την μόνη διέξοδο για την στήριξη 

του έργου των υπηρεσιών Καθαριότητας. 

Η έλλειψη προσωπικού είναι αναμφισβήτητη, ενώ η ιδιωτικοποίηση δεν 

αποτελεί επιλογή συμφέρουσα για κανένα (Δημότες-Διοίκηση-Εργαζόμενους). Ας το 

αντιληφθεί αυτό επιτέλους η κυβέρνηση...  
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