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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ!! 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΗ 2021 ΣΤΙΣ 9:00Π.Μ. ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

 

Την Παρασκευή 25 Ιούνη 2021 στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων «παίζεται» άλλη μία 

πράξη ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. 

Ο δήμαρχος Αλίμου Αντρέας Κονδύλης και τέσσερεις αντιδήμαρχοι σέρνουν σε δίκη, 

συνδικαλιστικά στελέχη, ανάμεσα τους και μέλη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ μας γιατί τόλμησαν τον 

Ιούλιο του 2017 μαζί με τους εργαζόμενους του δήμου, εκπρόσωπους δημοτικών 

παρατάξεων και δημότες, να υπερασπιστούν την τότε αντιπρόεδρο του τοπικού Συλλόγου 

Εργαζομένων στην αυθαίρετη και εκδικητική πειθαρχική δίωξη, που έφτανε στο βαθμό της 

απόλυσης της. 

Η δημοτική αρχή Αλίμου που έχει γίνει γνωστή παντού για την αλαζονεία της, τις 

αυθαιρεσίες, τον αυταρχισμό της, τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, προκειμένου να 

τρομοκρατήσει και εκφοβίσει τους εργαζόμενους που αντιδρούν και αντιστέκονται, δεν 

δίστασε πρόσφατα να στείλει εξώδικα σε ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων επειδή 

έδειξαν την στήριξη και την αλληλεγγύη τους σε επίσης πειθαρχικώς διωκόμενη 

εργαζόμενη. 

Μπορεί η κυβέρνηση με τα «συνεταιράκια» της στη βουλή να ψήφισε την ποινικοποίηση 

της συνδικαλιστικής δράσης, για να μπορεί ανενόχλητη να εφαρμόζει την αντεργατική και 

αντιλαϊκή πολιτική της προς όφελος της «ανάπτυξης» και της αύξησης της κερδοφορίας των 

επιχειρηματικών ομίλων, στην συνείδηση όμως των εργαζομένων και του λαού, το 

νομοσχέδιο στο σύνολο του έχει καταδικαστεί και απορριφθεί.  
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Αυτό το μήνυμα έδωσαν και οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις των 

εργαζομένων τις προηγούμενες ημέρες. 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στηρίζει και εκφράζει την αλληλεγγύη του στα διωκόμενα 

συνδικαλιστικά στελέχη. 

Την Παρασκευή 25 Ιούνη 2021 στις 9:00 το πρωί καλούμε τα μέλη μας σε παράσταση 

διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, έξω από το κτήριο «προκάτ», για να 

καταργήσουμε στην πράξη την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και την 

πολιτική της κυβέρνησης και των δημάρχων που την στηρίζουν και θέλουν τα συνδικάτα 

στο γύψο. 

Νικάμε την τρομοκρατία τους, τον φόβο μας να ‘χουν! 

   

  

 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


