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  Συνάδελφοι, την Τετάρτη 23/9 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΕΔΑ με αναλογική παραταξιακή 

εκπροσώπηση και συζήτησε για όλα τα τρέχοντα και σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους 

εργαζόμενους.  

 
 

1. Πανδημία-covid19: Σε πρόσφατες διαδικτυακές αναρτήσεις του Συλλόγου, σας είχαμε 

ενημερώσει για μια σειρά από κρούσματα σε υπηρεσίες του Δήμου, καθώς συνάδελφοί μας 

διαγνώσθηκαν θετικοί μετά τα τεστ που διεξήχθησαν. Δυστυχώς τα κρούσματα πλέον 

αυξάνονται και με βάση την διαφαινόμενη εξέλιξη της πανδημίας, είναι δεδομένο ότι θα 

πολλαπλασιαστούν με γεωμετρική πρόοδο.  

 

Ο Σύλλογος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και είναι έτοιμος να 

παρέμβει άμεσα σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κριθεί απαραίτητο, ακόμα και αν αυτό 

σημαίνει την διασταλτική ερμηνεία των υποδεικνυόμενων πρωτοκόλλων ή και το κλείσιμο 

του Δήμου.  

 

Παράλληλα όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι όλοι μας να 

επιδείξουμε σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Υπήρξαν ήδη περιπτώσεις που ενώ οι 

συνάδελφοι γνώριζαν ότι έχουν δέκατα ή πυρετό, κυκλοφορούσαν με άνεση και χωρίς κανένα 

προβληματισμό στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή να έχουμε πάνω από 30 

συναδέλφους σε καραντίνα εξαιτίας της ελαφρότητας που κάποιοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση 

και της έλλειψης αντίληψης κοινωνικής ευθύνης.  

 

Ευχόμαστε περαστικά σε όλους τους νοσήσαντες, καλή και γρήγορη ανάρρωση.  

 

Ταυτόχρονα συνάδελφοι σας καλούμε και σας παροτρύνουμε με τον πιο έντονο τρόπο να 

προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, να τηρείτε με προσοχή τα μέτρα και να μετέχετε 

στα διαγνωστικά τεστ (που αποδείχθηκαν πολύ σημαντικά για τον περιορισμό της διασποράς). 

Επιπλέον σας καλούμε στο παραμικρό σύμπτωμα αδιαθεσίας ή πυρετού να ενημερώνετε την 

υπηρεσία σας και τον ΕΟΔΥ για να λάβετε οδηγίες και να μην προσέρχεστε στην εργασία 

ελαφρά τη καρδία αποκρύπτοντας την κατάσταση της υγείας σας και θέτοντας σε κίνδυνο τους 

συναδέλφους σας και τις οικογένειες όλων.  

 

 

 

 

 

mailto:sedathens@gmail.com
http://www.seda.gr/


 

 

2. Οργανισμός: Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια συνεδρίαση της 

Επιτροπής Συστάσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Πέραν τούτου ουδέν. Ο 

Οργανισμός βέβαια προχωρά (ό,τι περίπου έκανε και η προηγουμένη Δημοτική Αρχή) και 

προφανώς οδεύει σταδιακά για την ψήφιση τον επόμενο μήνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Έχουμε εξαρχής καταδείξει τα κενά και τις δυσλειτουργίες του υφιστάμενου Οργανισμού, 

ζητώντας τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου Οργανισμού μακράς πνοής, που να πληροί τις 

απαιτήσεις της εποχής και που θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του Δήμου και όχι με βάση 

το ποιον θέλουν να χρίσουν Διευθυντή ή Προϊστάμενο. Αυτά τα ζήσαμε την προηγούμενη 

περίοδο, δεν θέλουμε όμως να τα ξαναζήσουμε και με την παρούσα Δημοτική Αρχή και 

Διοίκηση.  

 

Δεν κάνουμε χρήση ανεπίσημων πληροφοριών (έχουμε πλήρη γνώση) και περιμένουμε την 

επίσημη πληροφόρηση. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ποτέ δεν επιδιώξαμε και δεν μας 

ενδιέφερε να ασκήσουμε συνδιοίκηση, θα παρεμβαίνουμε όμως σε κάθε διαφαινόμενη 

στρέβλωση που αποσκοπεί στο βόλεμα ημετέρων και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα 

από αυτά που υποτίθεται θα επιλύσει.  

 

3. Θέσεις στάθμευσης: Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, οι παλινωδίες εκ μέρους της 

ΔΑΕΜ είναι συνεχείς, ακαταλαβίστικες και ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Έχουμε 

απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα ζητώντας την άμεση επίλυση του θέματος με τις θέσεις 

στάθμευσης στα γκαράζ του Δήμου. Δε νοείται να μην παραχωρεί ο Δήμος θέσεις στάθμευσης 

στους εργαζόμενους και δε νοείται η ΔΑΕΜ, ενώ καταλαμβάνει δωρεάν ένα σημαντικό αριθμό 

θέσεων στο γκαράζ της Λιοσίων, να απαιτεί από τους συναδέλφους να καταβάλουν μηνιαίο 

μίσθωμα στα γκαράζ ώστε να έχουν δικαίωμα εισόδου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι 

έωλοι. Η υπομονή έχει και τα όρια της.  

 

Στα πλαίσια των μέτρων κατά της πανδημίας που πολλοί συνάδελφοι έχουν επιλέξει τη 

μετακίνηση με ΙΧ οχήματα, αντί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν επιτρέπεται να 

εξαναγκάζονται στο αντίθετο, εξαιτίας της ανεξήγητης στάσης ενός όψιμου διαχειριστή 

δημοτικής περιουσίας. Έχουν σταλεί από συναδέλφους σωρεία αιτημάτων για μια θέση, η 

μόνιμη επωδός εδώ και μήνες είναι ότι όλες οι θέσεις έχουν προπληρωθεί. Από ποιον και πότε; Η 

εικόνα του γκαράζ μόνο αυτό δεν μαρτυρά, καθώς πολλές θέσεις είναι κενές, η φερόμενη 

πληρότητα δεν δικαιολογείται και εμείς είχαμε ζητήσει τις θέσεις προ πολλού. Επανερχόμαστε, 

ευελπιστώντας ότι έως το τέλος του μήνα θα έχει επικρατήσει η λογική και θα έχει 

αποκατασταθεί το πρόβλημα με την παραχώρηση αναλογικώς επαρκών θέσεων στάθμευσης 

για τους υπαλλήλους του Δήμου δωρεάν.   

 

4.   Μετά την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, θεωρούμε δεδομένο 

ότι πρέπει να επεκταθεί το μέτρο και στον δημόσιο τομέα.  

 

 

 

 

 


