
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ… ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ!!! 

 

Είναι γνωστά πλέον στο Πανελλήνιο τα προβλήματα στο χώρο των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που έχουν επιφέρει σύγκρουση 
(συνδικαλιστική έως τώρα) εργαζομένων και Διοίκησης. Η προσπάθεια της 
Διοίκησης για την μη τήρηση των όσων προβλέπει ο Πρότυπος Κανονισμός 
Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, η προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτοί οι 
Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου τις περιόδους των εορτών, παρά τα όσα προβλέπει ο 
Κανονισμός, η προσπάθεια επαναφοράς των Παιδικών Σταθμών από το Δήμο στην 
Δημοτική Επιχείρηση με ανύπαρκτες προφάσεις, η εμπλοκή εργαζομένων σε 
δικαστικές αντεγκλήσεις αιρετών, έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και συγκρούσεις 
που δεν αρμόζουν στον ευαίσθητο χώρο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

Ο κ. Δημήτριος Σωτηρόπουλος, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος δυστυχώς δεν 
έχει καταφέρει έως σήμερα να φέρει την απαραίτητη ηρεμία μέσω διαλόγου και 
συνεργασίας με τους εργαζόμενους του Δήμου που για πολλά χρόνια 
διαπαιδαγωγούν και φροντίζουν τα παιδιά των δημοτών. Και ενώ έσυρε στα 
δικαστήρια εργαζόμενη του Δήμου με την αιτιολογία πως παρανόμως λάμβανε 
επίδομα θέσης ευθύνης, αφού απορρίφθηκε η προσφυγή του δικαιώνοντας την 
εργαζόμενη, σήμερα απειλεί εκ νέου με δικαστικές διώξεις εκείνους που κατήγγειλαν 
την στάση του.  

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι η κυρίαρχη 
συνδικαλιστική παράταξη στον χώρο των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και δεν έχει κάνει βήμα πίσω σε παρόμοιες «απειλές» που μόνο 
στόχο έχουν να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Θα 
συνιστούσαμε στον κ. Σωτηρόπουλο τον χρόνο που αφιερώνει στις δικαστικές 
διώξεις των εργαζομένων να τον αφιερώσει στην επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Ας 
μας απαντήσει: 
• Θα εφαρμόσει τα όσα προβλέπει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που εφαρμόζεται πιστά σε όλη την χώρα 
διασφαλίζοντας πρώτα και κύρια ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες παραμονής στα 
φιλοξενούμενα παιδιά; 

• Τηρούνται οι προβλεπόμενες αναλογίες Παιδιών-Παιδαγωγών που προβλέπει 
ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος; 



• Υπάρχει σε κάθε Παιδικό Σταθμό Μάγειρας όπως ο Πρότυπος Κανονισμός  
Λειτουργίας προβλέπει ή ισχύουν οι Αναφορές-Καταγγελίες πως καθαρίστριες 
μαγειρεύουν και καθαρίζουν ταυτόχρονα, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις; 

• Έχουν εφοδιαστεί οι εργαζόμενοι με τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία, 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) τόσο του Τεχνικού όσο και του 
Παιδαγωγικού προσωπικού, που διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια 
Εργαζομένων και Παιδιών; 

• Λειτουργεί στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Πιστοποιημένο Σύστημα 
Πυρασφάλειας που είναι απόλυτα αναγκαίο για ευνόητους λόγους; (τον 
συμβουλεύουμε να προσέξει την απάντησή του). 
 
Ως αρμόδιος πολιτικός Προϊστάμενος ας ασχοληθεί με ευθύνη λύνοντας 

προβλήματα εργαζομένων και παιδιών και ας αφήσει απειλές και εκφοβισμούς που 
δεν «πιάνουν τόπο». 

Φυσικά, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να πράξει όπως επιθυμεί. Του 
προτείνουμε όμως να το σκεφτεί διπλά, αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες των 
πράξεών του!!! 

Καλούμε επίσης τον πολύπειρο Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρο Μίχο να 
συνετίσει τον Αντιδήμαρχο του. Γνωρίζουμε πως τέτοιες πρακτικές δεν μπορεί να 
έχουν την συναίνεσή του… Εκτός εάν!!! 

 
Αθήνα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
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