
Συνάντηση με το Δήμαρχο

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του συλλόγου συναντήθηκε με το Δήμαρχο κ.Καμίνη και του εξέθεσε τα θέμα-

τα και τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζομένους του Δήμου. Με το Γενικό 
Γραμματέα ο σύλλογος δεν συναντείται εδώ και πάρα πολύ καιρό διότι θεωρεί ότι αξιόπιστη 
συζήτηση μαζί του δεν μπορεί να γίνει.

Ο Δήμαρχος άκουσε τα θέματα τα οποία του ετέθησαν, σε κάποια δευτερεύοντα πήρε 
θέση ή έδωσε λύση αλλά στα βασικά ζητήματα δεν υπήρξε καμία απάντηση.

1
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΔΕ
υπάρχει μία πρωτοφανής βιομηχανία διενέργειας ΕΔΕ στο Δήμο όπου ο μισός Δή-
μος κάνει ΕΔΕ για τον άλλο μισό και κάποιοι που περισσεύουν αναλαμβάνουν γραμ-

ματείς. ΕΔΕ για σημαντικά ζητήματα, για ανύπαρκτα ζητήματα, για τα πάντα. Τέθηκε βεβαί-
ως και το ερώτημα πώς δίνονται οι ΕΔΕ, εάν δίνονται με σκοπιμότητες, εάν ανατίθενται σε 
συγκεκριμένα άτομα ώστε να υπάρχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα και εάν τηρείται η 
αρχαιότητα όπως ορίζει ο νόμος. 

Διοίκηση όμως μέσω ΕΔΕ ούτε έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Σκοπιμότητες μπο-
ρούν να υπηρετηθούν, εκφοβισμός μπορεί να γίνει, διοίκηση όμως δεν θα γίνει ποτέ. Πώς εί-
ναι όμως δυνατόν (όπως αναφέρθηκε) να γίνονται ΕΔΕ για τα πάντα και για τον οποιονδήποτε 
εκτός από τον διευθυντή Προσωπικού κ.Κουτάντο και την περίφημη άδεια των κουλουριών 
που «περπάτησε» από την Πλ.Βικτωρίας για να φτάσει στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας 
(οδός Αιόλου) να κατοικοεδρεύσει εκεί επί χρόνια ολόκληρα και να συνεχίσει να λειτουργεί για 
3,5(τρεισήμισι ) περίπου χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του (κατόχου της αδείας). Εκφρά-
σαμε την απορία μας και διατυπώσαμε τις ερωτήσεις μας πώς είναι δυνατόν μέσω ΕΔΕ να ζητά 
η διοίκηση απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα εκτός από το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο το 
«εσωτερικών υποθέσεων» της αστυνομίας το ερευνά αλλά ο λαλίστατος δήμος να σιωπά. 

Ο δήμαρχος έδωσε μία απάντηση περιμένουμε να δούμε αν θα την πραγματοποιήσει.
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Η θέση του συλλόγου ήταν σαφής: δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη βιο-
μηχανία ΕΔΕ που αποβλέπει σε συγκεκριμένες σκοπιμότητες που είναι ο εκφοβισμός και το 
φίμωμα των εργαζομένων. Είναι γνωστή δε η απέχθεια την οποία έχει η διοίκηση για 
την οποιαδήποτε κριτική της γίνεται.

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΡΕΤΟΎΣ
Παρότι τα προβλήματα με τους ειδικούς συμβούλους και τους αιρετούς γενικά 
έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό προβλήματα τεράστια έχουν ανακύψει στο 

χώρο της μηχανογράφησης. Υπάρχουν παρεμβάσεις στη συνολική λειτουργία του συγκεκρι-
μένου χώρου και γίνονται αναθέσεις σχεδόν για τα πάντα εκτός Δήμου παρότι υπάρχει 
και η διεύθυνση Πληροφορικής και η ΔΑΕΜ. Ο τρόπος δε που αντιμετωπίζονται οι συνάδελ-
φοι οι οποίοι έχουν το θάρρος και εγγράφως να επισημαίνουν τα «κακώς κείμενα» αλλά 
και να ζητούν το αυτονόητο, να εργάζονται δηλαδή με αξιοπρέπεια και αποδοτικότητα 
αντιμετωπίζονται με τις γνωστές μεθόδους που έχουν υοθετηθεί τον τελευταίο καιρό. Αντί 
να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν οι έγγραφες παρατηρήσεις τους η δημοτική αρχή 
απλώς προχωρά σε μία ακόμη διενέργεια ΕΔΕ. 

Ο σύλλογος ζήτησε το αυτονόητο: η λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου να γίνεται μέσω 
των δομών του Δήμου και όχι μέσω εργολαβιών, ο δε δήμος να εκπροσωπείται από τους 
θεσμοθετημένους εκπροσώπους του. Οι υπάλληλοι δε να εργάζονται στις θέσεις που έχουν 
εκπαιδευτεί και για τους οποίους ο Δήμος έχει δαπανήσει πολύ μεγάλα ποσά αντί να κάθο-
νται και να είναι παροπλισμένοι και περιθωριοποιημένοι.

Πέραν αυτών έγινε αναφορά στην συμπεριφορά συγκεκριμένης προέδρου Δημοτικής 
κοινότητας η οποία μονίμως στρεφόταν εναντίον της αρμοδίας προϊσταμένης και όχι μόνο 
(είναι γνωστή η συνολική συμπεριφορά της εν λόγω προέδρου) όπου και γι’ αυτό ακόμη το 
γεγονός έγινε ΕΔΕ. Το αποτέλεσμα και σ αυτή την περίπτωση είναι αυτό που φαντάζεστε.

Τις ΕΔΕ όμως τις κάνουν συνάδελφοι και καλό θα είναι να είναι πιο προσεκτικοί διότι 
όλοι γνωριζόμαστε... και μάλιστα από παλιά. 

3 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ένα μεγάλο μέρος της ιεραρχίας του Δήμου είναι δυστυχώς με ανάθεση και αυ-
τός ο αριθμός συνεχίζει να μεγαλώνει. Ανάθεση σημαίνει αυθαίρετη τοποθέτηση 

χωρίς κανένα κριτήριο σε θέση ευθύνης. Για πρώτη φορά στο Δήμο τα τελευταία 35 
χρόνια καταργηθήκανε εκλεγμένοι διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων και αντικα-
τασταθήκανε με διορισμένους. Εργαζόμενοι με υψηλότατη μοριοδότηση αντικατασταθή-
κανε με διορισμένους ( οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν καμία ευθύνη) δείχνοντας έτσι τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνεται η δημοτική αρχή την διοίκηση. 

Είναι ξεκάθαρο και εκφράστηκε ευθέως από το σύλλογο αυτό που συζητείται εντονότατα 
παντού και ανοιχτά ότι δηλαδή υπάρχει μια πρωτοφανής ευνοιοκρατία στον Δήμο η οποία 
συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα άτομα και εκπορεύεται από την διοίκηση του 5ου και 
του 6ου ορόφου του κτιρίου της Λιοσίων. 



Ο  σύλλογος ζήτησε αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπιση των πάντων, 
τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για όλους, τέλος της ευνοιοκρατίας, 
των στοχοποιήσεων και της διοίκησης με αρεστούς.

Όσον αφορά την αξιολόγηση ανακοινώθηκε στο Δήμαρχο ότι η θέση του συλλόγου εκφρά-
ζεται μέσα από τις ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ συμμετέχει δε στην απεργία 
-αποχή που έχει εξαγγελθεί. Δεν έχουν αξιολογηθεί οι δομές του Δήμου, μεγάλο μέρος της 
ιεραρχίας είναι διορισμένο η διορισμένη ιεραρχία θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των 
εργαζομένων και του κοινοποιήθηκαν όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά από τις ανακοινώσεις 
για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

4 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Παρότι εδώ και έξι χρόνια περίπου ο Δήμος θα ενοικίαζε ένα μεγάλο κτίριο (έχει 
εξαγγείλει άπειρες φορές) για να αποσυμφορήσει τους χώρους – αποθήκες όπου 

στοιβάζονται οι εργαζόμενοι και ο Γενικός Γραμματέας έδινε συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα τα οποίο βεβαίως ποτέ δεν τηρήθηκε το μόνο που γίνεται τώρα είναι αναδιάρθρω-
ση των εργασιακών χώρων στο κτίριο της οδού Λιοσίων και γκρέμισμα των διαχωριστικών. 
Όσα διαχωριστικά όμως και να γκρεμισθούν τα τετραγωνικά δεν αυξάνουν και το κτί-
ριο δεν μεγαλώνει. Ο Δήμος χρειάζεται ενοικίαση ενός μεγάλου κτιρίου για την στέγαση των 
διάσπαρτων υπηρεσιών και όχι μπαλώματα τα οποία δεν δίνουν καμία λύση.

Ο σύλλογος για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ισόγειο- υπόγειο του κτιρί-
ου που χρησιμοποιείται ως εργασιακός χώρος έχει ζητήσει την παρέμβαση του Μηχανικού 
ασφαλείας, του ιατρού εργασίας, έχει καλέσει την επιθεώρηση εργασίας και την επι-
τροπή υγιεινής και ασφάλειας.

Ο χώρος είναι κατάλληλος μόνο για αρχείο και δεν είναι δυνατόν να εργάζονται συνάδελ-
φοι σε τέτοιες συνθήκες ακόμη και αν οι ίδιοι δεν αντιδρούν.

5
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΎΣΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
Tέθηκε στο Δήμαρχο το θέμα των μετακινήσεων και ότι όλες οι μετακινήσεις πρέπει 

να γίνονται με διαφάνεια και με συγκεκριμένα κριτήρια για την αποφυγή ευνοιοκρατικών 
παρεμβάσεων και στοχοποιημένων μετακινήσεων.

Το προσωπικό δε το οποίο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση έρχεται στο Δήμο ( κυρίως ερ-
γαζόμενοι ορισμένου χρόνου) ιδιαίτερα δε στις τεχνικές υπηρεσίες, πράσινο κλπ πρέπει να εί-
ναι εξειδικευμένο και με συγκεκριμένα ηλικιακά όρια ώστε να μπορεί και να αποδίδει εργα-
σιακά σε αυτές τις υπηρεσίες. Η κυβέρνηση κάνοντας μικροπολιτική ή θεωρώντας ότι με αυτόν 
τον τρόπο μειώνει τα «νούμερα» της ανεργίας στέλνει στο Δήμο άτομα τα οποία δεν μπορούν 
να αποδώσουν στερώντας τα συγχρόνως από άλλες υπηρεσίες που θα ήταν και παραγωγικοί 
και απόλυτα χρήσιμοι. Έτσι όμως ο Δήμος παρουσιάζεται να έχει μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
οι οποίοι όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν όσο και οι ίδιοι θα ήθελαν διότι δεν 
είναι χειριστές των διαφόρων μηχανημάτων, εργαλείων κλπ



6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Zητήθηκε να υπάρξει στοχοποιημένη και εξειδικευμένη επιμόρφωση σε όλα τα επίπε-

δα αλλά και στα γνωστικά αντικείμενα. Να υπάρξει αντικειμενική και δίκαιη επιμόρφωση 
όλων των εργαζομένων διότι ενώ ορισμένοι είναι «θαμώνες» των σεμιναρίων κάποιοι άλλοι 
λόγω φιλοτιμίας ή φόρτου εργασίας έχουν πάρει διαζύγιο από κάθε σεμιναριακή επιμόρ-
φωση. Το ζητούμενο είναι ίσες ευκαιρίες και δίκαιη αντιμετώπιση των πάντων όσον αφορά 
τόσο τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια όσο και την εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

7 ΡΕΠΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΩΝ
Έχουν σταλεί επανειλημμένως έγγραφα στη διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού και ζητήθηκε να επιλυθεί το θέμα των ρεπό των πρώην δημοτικών αστυνομικών 

που παρέμειναν στο Δήμο με την ίδια ακριβώς διαδικασία που διευθετήθηκε το ίδιο θέμα των 
νύν δημοτικών αστυνομικών, χωρίς όμως κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Επειδή δεν μπορεί 
να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και επειδή οι συμπάθειες ή οι αντιπάθειες δεν ανήκουν 
στη σφαίρα της διοικητικής επιστήμης ζητήσαμε το αυτονόητο, να υπάρξει ακριβώς η ίδια 
αντιμετώπιση και για τις δύο κατηγορίες των εργαζομένων και να δοθούν με την ίδια λο-
γική τα ρεπό που δόθηκαν σε αυτούς οι οποίοι είχαν βγει στη διαθεσιμότητα και σε αυτούς οι 
οποίοι παρέμεναν στο Δήμο. Το ίδιο ακριβώς ζήτημα τέθηκε και για την διευθέτηση των 
ρεπό των παρελθόντων ετών στη διεύθυνση πρασίνου. Ο δήμαρχος είπε ότι θα παρέμβει 
γι αυτό το ζήτημα.

8ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΟΎΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ένα μέρος από το γάλα που δεν παρελήφθη από τους δικαιούχους ζητήθηκε 

από το σύλλογο να δοθεί στους γεωπόνους κλπ που το ελάμβαναν παλαιότερα( μία ή 
δύο κούτες) Το υπόλοιπο δε να δοθεί στο Δημοτικό Γηροκομείο Αθηνών κάτι το οποίο άλ-
λωστε κάνει και ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, να προσφέρει δηλαδή στο γηροκομείο ότι 
προσφέρει και στα μέλη του (κυρίως στις γιορτές). Παλαιότερα τα γάλατα τα οποία δεν παρα-
λαμβάνονταν ο σύλλογος τα μοίραζε σε συγκριμένα γηροκομεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

9ΛΟΙΠΑ
τέθηκε το θέμα της έλλειψης των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων, τα γενικό-
τερα το θέματα των προμηθειών όπως και το θέμα των υπερωριών και την πλήρους 

ανισοκατανομής που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και μεταξύ των εργαζομένων
Η διεκδίκηση των ειδών προστασίας και του γάλατος των παρελθόντων ετών, όπως και 

το θέμα της συνάφειας των μεταπτυχιακών ήταν ορισμένα ακόμη από τα θέματα τα οποία 
τέθηκαν από την πλευρά του συλλόγου αναμένοντας τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες του 
Δημάρχου για την επίλυση των.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τουλάχιστον η πλειοψηφία του θα συνεχίσει να κάνει 
αυτό που έκανε πάντα. Να επισημαίνει και να αναδεικνύει τα προβλήματα, να προτεί-
νει λύσεις και να διαφυλάττει την ανεξαρτησία και τη σοβαρότητα του μεγαλυτέρου 
συλλόγου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή ήταν η διαχρονική του πορεία και αυτή 
θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όσες προσπάθειες και 
όσες παρεμβάσεις και να γίνουν. Εργοδοτικός και εξάρτημα διοικήσεων αυτός ο σύλλογος 
ούτε υπήρξε ποτέ, αλλά ούτε και πρόκειται να υπάρξει. 


