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 Αγαπητοί-ές συνάδελφοι-ες, 

 Στις 17/3 κατόπιν πρωτοβουλίας του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης                 

«ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ» κου Παύλου Γερουλάνου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 

ολιγομελούς διαπαραταξιακής αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του  Συλλόγου ΣΕΔΑ Δήμου Αθηναίων, με 

αντικείμενο συζήτησης την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί εκ μέρους του, εισήγηση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και σεξουαλικής 

παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους του Δήμου μας, & τους εποπτευόμενους φορείς.  

 Η παράταξή μας << ΑΝΑΤΡΟΠΗ >> ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, χαιρετίζει 

και συμπαρίσταται στην πρωτοβουλία & τις έως τώρα ενέργειες, το χρονοδιάγραμμα που θα 

περιλαμβάνει, ενημερώσεις, επιμόρφωση εργαζομένων & αιρετών, νομοθετικές πρωτοβουλίες, 

καθώς και διαμόρφωση του πλαισίου των.  

 Με αυτή την εισήγηση ο κ. Παύλος Γερουλάνος  ,σπάει μια σιωπή που επικρατούσε σε αυτά 

τα θέματα και ορθώνει ένα ξεκάθαρο δημόσιο λόγο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις προς την 

κατεύθυνση μιας εγρήγορσης, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις όχι μόνο να τιμωρούνται 

οι θύτες τέτοιων ενεργειών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για να μην 

επαναλαμβάνονται παρόμοια φαινόμενα.  

 Πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες 

συμπεριφορές και να μην μένουν ατιμώρητες. 

 Το τελευταίο διάστημα όλη η Ελληνική Κοινωνία έγινε μάρτυρας μιας χιονοστιβάδας 

καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμού & εργασιακού εκφοβισμού από δημόσια 

πρόσωπα σε εργασιακούς χώρους. 

 Τέτοια φαινόμενα είναι ανεπίτρεπτα, καταδικαστέα, προσβάλουν την προσωπική 

αξιοπρέπεια των εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε παρενοχλήσεις και σε εκβιασμούς από υπηρεσιακούς 

υπαλλήλους με μικρή ή μεγάλη δύναμη εξουσίας και φυσικά δεν τολμούν εύκολα να καταγγείλουν 

τέτοιες συμπεριφορές φοβούμενοι την δυσμενή μεταχείριση που θα τύχουν. 

 Πρωτοβουλίες σαν και αυτή είμαστε σίγουροι πως θα δημιουργήσουν συνθήκες ώστε οι 

εργαζόμενοι θα νοιώσουν ασφαλείς και θα προχωρήσουν σε καταγγελίες, όταν μάλιστα με 

συντονισμένες ενέργειες θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους αρμόδιους φορείς. 

 Αναμένουμε την υλοποίηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής όλων των ενεργειών που 

απαιτούνται , για να μπορέσει να εξυγιανθεί όχι μόνο ο δικός μας εργασιακός χώρος αλλά κατά 

προέκταση και όλο το Δημόσιο. 

 Συνάδελφοι θα είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και θα συνδράμουμε με κάθε 

τρόπο και μέσο ώστε να σταματήσουν, ή τουλάχιστον να περιοριστούν στο ελάχιστο, τέτοια 

φαινόμενα να μας ταλανίζουν. 

 
 


