
 

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

Ακολουθώντας την κυβέρνηση «κατά πόδας» και στηρίζοντας ένθερμα την πολιτική της, 

μια σειρά δημάρχων έχει επιδοθεί σε κρεσέντο αυταρχισμού και πειθαρχικών διώξεων σε 

εργαζόμενους και συνδικαλιστές. 

Ο δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου επέβαλε πειθαρχική ποινή προστίμου περικοπής ενός 

μισθού στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Κύμης Αλιβερίου, ενώ για τα ίδια 

αυθαίρετα παραπτώματα, της «αποχής από την εργασία» και της «ανάρμοστης 

συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας» έχει καλέσει άλλους δύο εργαζόμενους σε 

απολογία. Το «έγκλημα» του προέδρου, κατά τον δήμαρχο, ήταν να απαιτήσει τα νόμιμα 

συνοδευτικά έγγραφα κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων, τα μέτρα ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών καθώς και όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων. Ενώ 

στην πειθαρχική ποινή της περικοπής ενός μισθού είναι φανερή η εκδικητικότητα του 

δημάρχου απέναντι στον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων που είναι μάρτυρας 

στην δίωξη που του έχει ασκήσει η Επιθεώρηση Εργασίας για τα ελλιπή μέτρα προστασίας 

στον χώρο του εργοταξίου στο Αλιβέρι.  

Ο δήμαρχος Περιστερίου μετά τις ανάλγητες απολύσεις εργαζομένων τον Σεπτέμβριο 

επέβαλε ποινή στέρησης μισθού 5 ημερών στα μέλη της διοίκησης της Σωματειακής 

Επιτροπής του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που πρωτοστάτησαν και στις κινητοποιήσεις 

κατά των απολύσεων και 2 ημερών στους συναδέλφους της υπηρεσίας πρασίνου με την 

αιτιολογία, για όλους, της «αδικαιολόγητης απουσίας από την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους»  και για «ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας». Το «αδίκημα», κατά 

την δημοτική αρχή Περιστερίου, που έκαναν οι συνάδελφοι ήταν να προχωρήσουν την 1η 

του Οκτώβρη σε απόχη από την εργασία τους, μετά από απόφαση τους, διαμαρτυρόμενοι 

διότι η δημοτική αρχή δεν τους έχει χορηγήσει τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας, αλλά και για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Στην ουσία οι συνάδελφοι 

διεκδίκησαν το δικαίωμα τους να δουλεύουν με ασφάλεια. 

Ο δήμαρχος Αλίμου, επίσης μαζί με τις ανάλγητες απολύσεις εργαζομένων του 

Σεπτεμβρίου, αποτελεί πάγια τακτική του οι πειθαρχικές διώξεις και οι ποινές κατά 

εργαζόμενων και συνδικαλιστών που τολμούν να αντιδράσουν και να αντισταθούν στις 

αυθαιρεσίες και τον αυταρχισμό του. Ποινή προστίμου ίσο με τα 3/4 του μισθού επέβαλε 

σε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, γιατί υπερασπίστηκε το 6ωρο και το ωράριο 

των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ενώ διώκεται εκ νέου, γιατί σύμφωνα με την 

δημοτική αρχή υπονόμευσε με τις παρατηρήσεις της υπέρ των δικαιωμάτων των 



εργαζομένων και «έφερε» σε δύσκολη θέση την διευθύντρια των παιδικών σταθμών σε 

συνάντηση με τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνάντηση έγινε 1η 

Σεπτέμβρη και η αναφορά και κλήση σε απολογία με την αυθαίρετη κατηγορία «της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας» έγινε δύο και πλέον μήνες μετά. 

Για όλες αυτές τις διώξεις η πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη. 

Προφανώς η αφωνία και η απραξία της οφείλεται στην «ενίσχυση» και «σύσφιξη» των 

σχέσεων τους με τις δημοτικές αρχές.   

Όπως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία ως «χρυσή ευκαιρία» για να περάσει ότι 

πιο αντιδραστικό και αντεργατικό νομοσχέδιο, σε συνέχεια των προηγούμενων 

κυβερνήσεων, επαναφέροντας μέχρι και της χουντικής προέλευσης απαγορεύσεις 

συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων και χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις καταστολής 

ενάντια στο οργανωμένο εργατικό κίνημα, έτσι και οι δημοτικές αρχές που την στηρίζουν, 

αντιμετωπίζουν την πανδημία ως ευκαιρία και προκειμένου να μην υπάρχει φωνή που 

αντιδρά και αντιστέκεται στους πολιτικούς σχεδιασμούς τους, επιχειρούν με πειθαρχικές 

ποινές να εξοντώσουν συνδικαλιστικά στελέχη και εργαζόμενους αγωνιστές που μάχονται 

να υπερασπίσουν δικαιώματα και κατακτήσεις. 

Είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο αυταρχισμός και οι 

αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας των δημάρχων θα ενταθούν προκειμένου να προχωρήσουν 

τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των δήμων, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του 

κεφαλαίου και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Όπως ξεκάθαρο είναι και το ότι η 

κυβέρνηση θα εντείνει την τρομοκράτηση και την καταστολή του εργατικού λαϊκού 

κινήματος για να περάσει αδιαμαρτύρητα η νέα επίθεση της στα εργασιακά δικαιώματα, ο 

νέος συνδικαλιστικός νόμος ιδιώνυμο, η κατάργηση του 8ώρου, το χτύπημα των μισθών, η 

χειροτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας. 

Αντί να απολογούνται οι δημοτικές αρχές στους εργαζόμενους που τους αντιμετωπίζουν 

σαν αναλώσιμους, για τα ελλιπέστατα μέσα και μέτρα προστασίας από την μετάδοση της 

πανδημίας, για τη μη χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις 

τριτοκοσμικές συνθήκες στους χώρους εργασίας, για τις δεκάδες εργαζομένων που έχασαν 

τη ζωή τους, τις εκατοντάδες εργαζομένων που σακατεύτηκαν κατά την εργασία τους, 

έχουν το θράσος να επινοούν πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλλουν ποινές 

περικοπής μισθού. 

Καλούμε τα Σωματεία του κλάδου με αποφάσεις να καταδικάσουν τον αυταρχισμό και την 

επιβολή διώξεων σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές. Να είναι σε εγρήγορση και 

αγωνιστική ετοιμότητα να δώσουμε την δική μας απάντηση στους σχεδιασμούς της 

κυβέρνησης και των δημάρχων που την στηρίζουν και θέλουν σωματεία στον γύψο και 

εργαζόμενους σε πλήρη καταστολή, να μην υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους  και να 

μην διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. 

Αθήνα, 9/12/2020 


