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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΩΡΑΡΙΟ: Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες τόσο του Συλλόγου όσο και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης γενικότερα όλο αυτό το διάστημα είναι η επέκταση της μείωσης του ωραρίου στις 

καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις ως Σύλλογος προς κάθε 

κατεύθυνση,  ειδικότερα εσωτερικά προς την Δημοτική Αρχή αλλά και γενικότερα, έχει υπάρξει δε 

και πίεση προς το  Υπουργείο για αλλαγή της εγκυκλίου ώστε να επιλυθεί ένα ζήτημα το οποίο 

ούτως η άλλως θα εξαναγκασθούν να το υιοθετήσουν. Την Παρασκευή 21/9 υπάρχει συνάντηση με 

τον Υπουργό Εσωτερικών όπου και πάλι θα τεθεί το θέμα. Πιστεύουμε τις επόμενες ημέρες θα 

υπάρξει εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: Αυτό που γίνεται στον Δήμο όσον αφορά τις υπερωρίες για χρόνια ολόκληρα είναι 

η απόλυτη κοροϊδία. Η Δημοτική Αρχή με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες «παίζουν» 

περίεργα και απαράδεκτα παιχνιδάκια στις πλάτες των εργαζομένων. Τα ποσά τα οποία δίνονται 

για αμοιβές εκτός τακτικής μισθοδοσίας αρχίζουν από 20 ευρώ και φτάνουν τα 1000 ευρώ. Έχουμε 

επανειλημμένως προσπαθήσει να εξορθολογήσουμε την κατάσταση αλλά δυστυχώς η 

πραγματικότητα είναι «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». 

Τελευταία εγκρίθηκαν από την περιφέρεια Κυριακές για ορισμένα τμήματα του Προσωπικού αλλά 

και για την  Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας. Η απορία μας είναι γιατί δεν έχει υπάρξει επέκταση σε 

όλες τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν ζητήσει και έχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της έλλειψης 

προσωπικού. Απαντήσεις από μία Δημοτική Αρχή η οποία έχει καθιερώσει ως σύστημα διοίκησης 

την ευνοιοκρατία και τον ετσιθελισμό δεν περιμένουμε. 

Ο Διορισμένος Γενικός Δ/ντης, Αντώνιος Κουτάντος το πρώτο το οποίο βεβαίως έκανε ήταν να 

διασφαλίσει για τον εαυτό του 172 ώρες υπερωρίες, νυχτερινές υπερωρίες, νυχτερινά κλπ- εάν δεν 

είναι αλήθεια διαψεύστε μας. Αυτός ο «θεματοφύλακας της χρηστής διοίκησης» ο οποίος προφανώς 

εργάζεται σε καθημερινή βάση από τις 11 το βράδυ έως τις 5 παρά τέταρτο το πρωί, (κάτι σαν τον 

Στάλιν) αφού βολεύτηκε ο ίδιος περιμένετε οι υπόλοιποι να ασχοληθεί μαζί σας. Τώρα μάλιστα. 

Ζητάμε να σταματήσουν οι τακτισμοί από την Δημοτική Αρχή, να δοθούν Κυριακές σε όλες τις 

υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και έχουν ζητήσει, να υπάρξει αύξηση των Υπερωριών και των εκτός 

τακτικών αμοιβών αποδοχών στη κατεύθυνση της δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των 

εργαζομένων. Αν δεν αναγνωρίζουν τις λέξεις, τους παραπέμπουμε στο Μπαμπινιώτη και στους 

Κώδικες της Τ.Α. 

ΔΑΕΜ: Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ περνάνε από την ΔΑΕΜ, το τι ακριβώς γίνεται δεν το 

γνωρίζουμε, αλλά θα αποκτήσουμε και επ’ αυτού σύντομα πλήρη γνώση. Ζητάμε όμως από τη 

Δημοτική Αρχή να μας πει πως το «συγγενολόι» ορισμένων παραγόντων του Δήμου  βολεύεται 

στη ΔΑΕΜ, ιδιαιτέρως δε ζητάμε να μας πει αν ξέρει τον τρόπο ο γνωστός Αντώνιος Κουτάντος, 

γιατί τον ξέρει, διότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν παιδιά κτλ, έχουν και ανάγκες και μάλιστα πολύ 

μεγαλύτερες και πολύ πιο έντονες, αλλά αυτοί βλέπετε δεν ανήκουν σε καμία αυλή, δεν χρήζουν 

ευνοιοκρατικών αντιμετωπίσεων και είναι απλοί εργαζόμενοι, όπως πρέπει. Θα επανέλθουμε …. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Πολύ κακό για το τίποτα. Ο 4ος σε 4 χρόνια Οργανισμός του Δήμου επί 

Γεν.Γραμματέα, κ. Καστανάκη έχει την τύχη του «Τιτανικού». Οι Αλλαγές οι οποίες θα γίνονταν   

περιορίζονται πλέον στις απολύτως επιβεβλημένες εκ του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, εκτός βέβαια αν για  

πολλοστή φορά αλλάξουν οι επαΐοντες άποψη. Η Έγκριση αυτού τέλος πάντων του Οργανισμού 

σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια τα οποία χρειάζονται θα έχει εγκριθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 

η αρχές Νοεμβρίου. 

ΦΥΛΑΞΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Δήμου για 

τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με το κοινό και δυστυχώς δεν δίνεται καμία λύση, παρά τις 

επανειλημμένες πιέσεις του Συλλόγου. Το συμβάν της Ταμιακής Υπηρεσίας είναι ένα από τα πολλά 

τα οποία γίνονται στις μετωπικές Υπηρεσίες και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τους 

εργαζομένους. Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα είναι 

πιο επίκαιρες σήμερα από κάθε άλλη φορά, αλλά δυστυχώς ξανά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»…. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΠ: Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, πράγματι έγινε 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, ώστε να καταστεί δυνατόν να δοθεί η διαφορά η οποία υπήρξε 

στην χρηματική αποτίμηση των ΜΑΠ. Η απόφαση του Δ.Σ. βρίσκεται στην περιφέρεια και όπως 

μας πληροφόρησε το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Προσωπικού, όταν επιστρέψει εγκεκριμένη 

(σύμφωνα πάντα με το αρμόδιο Τμήμα) έγκειται στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην άμεση 

και χωρίς καθυστέρηση καταβολή του. Θα είμαστε σε επαγρύπνηση. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΣΑΝΣΕΡ κλπ: Ισχύει ότι ακριβώς έχουμε γράψει στις 

προηγούμενες ανακοινώσεις διότι δεν ιδρώνει το αυτί της Δημοτικής Αρχής. Οι καταστάσεις 

πολλές φορές είναι τουλάχιστον τριτοκοσμικές όσον αφορά την καθαριότητα και τις τουαλέτες, τα 

δε ασανσέρ θα λειτουργήσουν προφανώς όταν αλλάξει η Δημοτική Αρχή. Φιέστες θα κάνουμε, 

ευπρεπισμό μη περιμένετε.  

 

Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή έστω και τώρα, οδεύοντας προς το τέλος της θητείας της να 

ασχοληθεί με τα προβλήματα του Δήμου, των εργαζομένων και των Δημοτών. Έστω και τώρα. 

Όσον αφορά την αξιοκρατία, την ευνοιοκρατία, τον ετσιθελισμό και τον αυλόγυρο που επικρατεί 

στη Διοίκηση του Δήμου, τις επόμενες ώρες που θα ανακοινωθούν οι κατ’ εξακολούθηση νέες 

αναθέσεις, θα μας επιβεβαιώσουν απόλυτα για ακόμη μια φορά. Οι αναθέσεις γίνονται κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της ψήφισης του Οργανισμού (Πέμπτη 20/9 θα γινόταν συζήτηση  στην 

Εκτελεστική Επιτροπή) κατά παρέκκλιση κάθε δεοντολογίας και κάθε πρακτικής που τηρούνταν σε 

αυτές τις περιπτώσεις ως τώρα.  

Για τις αναθέσεις και όχι μόνο θα επανέλθουμε άμεσα. 

 

 

    


