ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27.04.2017, υιοθέτησε την
καταγγελία - ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου που αφορά
στην άδικη δίωξη σε εργαζομένους του Δήμου Ιλίου, το οποίο επισυνάπτεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα καταγγέλλει την άδικη δίωξη των εργαζομένων του Δήμου Ιλίου, οι
οποίοι εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, στο πλαίσιο εγκεκριμένης μελέτης, που αφορά τη συντήρηση
αντλητικού συγκροτήματος, περιουσιακού στοιχείου του Δήμου Ιλίου, τη Μεγάλη Δευτέρα 10.04.2017
στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Απαιτεί άμεσα την απόσυρση της έγκλησης κατά των εργαζομένων, οι
οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται και στηρίζει την απόφασή τους να απέχουν από κάθε εργασία
σε κτίρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των πρώην σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ,
καθώς επίσης, στους δύο χώρους στάθμευσης επί της Λ. Φυλής και ενός ακόμη, στην οδό Μπίμπιζα,
έως ότου εκδοθεί άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση που θα διευθετεί χωροταξικά τα όρια του Πάρκου στο Ν.
4414/09.08.2016, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αφού σκοπός και
στόχος του Δήμου Ιλίου και των εργαζομένων του διαχρονικά είναι η αναβάθμιση του Πάρκου και η
ανάδειξη του υπερτοπικού χαρακτήρα του.»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 Γενική Γραμματείας της Κυβέρνησης
 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
 ΠΟΕ – ΟΤΑ
 Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ιλίου
 Στον τύπο
 Στο διαδίκτυο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΛΙΟΥ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Κοιν.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση του, που
πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2017,
Καταγγέλλει

ομόφωνα την άδικη δίωξη των συναδέλφων εν ώρα εκτέλεσης των

καθηκόντων τους.
Τη Μ. Δευτέρα 10/4/2017, συνεργείο εργαζομένων, με εντολή της Διοίκησης, στα πλαίσια
υπάρχουσας σύμβασης, βρέθηκε στο χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης για εργασίες σε
υπάρχουσα εγκατεστημένη αντλία από το Δήμο από το 2015. Ακολούθησε τηλέφωνο του Γ.
Διευθυντή του Νέου Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου στην Άμεση Δράση, έγινε σύλληψη των
εργαζομένων, οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ιλίου και υπεβλήθη μήνυση κατά των συναδέλφων μας,
που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους .
Είναι γεγονός ότι με βάσει το νόμο 4414/9-8-2016, που αφορά το νέο Φορέα και τα νέα
χωροταξικά όρια, δημιουργούνται σοβαρά ιδιοκτησιακά προβλήματα σε χώρους του Δήμου
Ιλίου .Το Σωματείο έχει ενημερωθεί από τη Διοίκηση του Δήμου, ότι έχει ήδη τεθεί το θέμα στον
Υπουργό και αναμένεται Νομοθετική Ρύθμιση για τη διευθέτηση του θέματος.
Ωστόσο, έως την έκδοση της Νομοθετικής

Ρύθμισης, η οποία καθυστερεί, δημιουργούνται

ακραίες ενέργειες, σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για
την υφιστάμενη κατάσταση, εκτελούν εντολές, διαφορετικά υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
Οι αποφάσεις δεν πρέπει να παίρνονται κατά πώς βολεύει, με μόνα θύματα τους εργαζόμενους,
εξαιτίας μη συντονισμένων ενεργειών.
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ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζομένους του Δήμου Ιλίου να απέχουν από κάθε εργασία εντός των
υφιστάμενων ορίων του Πάρκου και
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα την απόσυρση της μήνυσης κατά των εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι
μόνοι που δεν ευθύνονται, καθώς και την άμεση έκδοση της Νομοθετικής Ρύθμισης, που θα
λύσει οριστικά το ιδιοκτησιακό πρόβλημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου
ΙΛΙΟΝ 13/04/2017
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