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       Συνάδελφοι, όσον αφορά τα τρέχοντα θέματα θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής: 
 

1. Test covid-19: Σε πρόσφατη διαδικτυακή ανάρτηση του Συλλόγου σας είχαμε γνωστοποιήσει 

ότι τα test για τον covid-19 θα ξεκινούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μας είχε δηλώσει ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Αυτήν την επίσημη πληροφόρηση είχαμε και αυτήν 

κοινοποιήσαμε. Εντέλει όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, καθώς τα test για τον covid-

19 (6.000 test) θα γίνουν καθώς φαίνεται το αμέσως προσεχές διάστημα, διότι η κατακύρωση 

του μειοδότη από την Οικονομική Επιτροπή γίνεται τελικά σήμερα 9/9/2020. 

Όσον αφορά δε τη διευθέτηση για την οικειοθελή εκτέλεση του test πρώτα θα πρέπει να 

καθοριστούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δειγματοληψιών και να προγραμματίσουν οι 

Διευθύνσεις τη συμμετοχή των συναδέλφων. 
 

2. Parking Βαρβακείου: Το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα παρ’ όλες τις παρεμβάσεις μας. Η 

στάση της Διοίκησης της ΔΑΕΜ είναι τουλάχιστον προβληματική (δεν θα επεκταθούμε 

σήμερα) και η λύση η οποία δίνεται αυτήν την περίοδο είναι προσωρινή έως το τέλος του μήνα. 

Όταν θα έχουμε υπεύθυνη επίσημη απάντηση θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Η δυστοκία 

προφανώς δεν οφείλεται σε μας, αλλά πολύ απλά στο ότι δεν έχουμε καμία δέσμευση από 

επίσημο παράγοντα για το τι μέλλει γενέσθαι.  
 

3. Οργανισμός: Έχει γίνει μια συνεδρίαση της Επιτροπής Συστάσεως του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπου έγιναν και οι μοναδικές παρεμβάσεις πέραν των αρχικών 

υπομνημάτων. Ο Οργανισμός με κάποιον τρόπο προχωράει, έχει ζητηθεί να λάβει χώρα και 

δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ανεπίσημη και δεν 

θεωρούμε ότι χρήζει κοινοποίησης. Θα υπάρξει ολοκληρωμένη ανακοίνωση για τον Οργανισμό 

όταν μορφοποιηθεί το σχήμα του και μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της επόμενης μέρας.  

 Η στάση του Συλλόγου ακολουθεί με συνέπεια αυτά τα οποία σας κοινοποιούμε, εξελίσσεται με 

βάση τις έκτακτες συνθήκες που κυριαρχούν αυτήν την περίοδο, διέπεται σταθερά από το αίσθημα 

ευθύνης το οποίο μας διακατέχει και από τη μόνιμη και αδιάλειπτη παρουσία την οποία είχαμε 

όλο αυτό το διάστημα όπως σας είχαμε ενημερώσει, προβάλλοντας τις αντιλήψεις περί 

αξιοκρατίας και ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων, ευελπιστώντας ότι δεν θα 

συνεχίσουμε να βλέπουμε φαινόμενα εποχής Καστανάκη-Καμίνη.  
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