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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !! 
 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση της  δημοτικής αρχής 

του δήμου Περιστερίου να επιβάλλει ποινή, στέρησης μισθού 5 ημερών στα μέλη της 

διοίκησης της Σωματειακής Επιτροπής του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και 2 ημερών στους 

συναδέλφους της υπηρεσίας πρασίνου με την αιτιολογία της «αδικαιολόγητης απουσίας 

από την εκτέλεση των καθηκόντων τους»  και για «ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός 

υπηρεσίας».  

Το αδίκημα 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.    

Και αντί να απολογηθεί η διοίκηση του δήμου Περιστερίου για την καθυστέρηση της 

χορήγησης των ΜΑΠ, αντί να ζητήσει συγνώμη από τους συναδέλφους και τις οικογένειες 

τους για το γεγονός ότι δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, ξεθάβει το χουντικής προέλευσης 

νομοθέτημα της ΝΔ και τους εγκαλεί για ανάρμοστη συμπεριφορά και αδικαιολόγητη 

απουσία από τα καθήκοντα τους. 

Για ακόμα μια φορά η δημοτική αρχή του δήμου Περιστερίου βρίσκεται σε ευθεία γραμμή 

με την κυβερνητική πολιτική, και οι δύο χρησιμοποιούν την καταστολή προκειμένου οι 

εργαζόμενοι να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην διεκδικούν, να πεθαίνουν και να μην βγάζουν 

άχνα. Μάλιστα είναι τόσο πρόθυμη διοίκηση που δεν διστάζει να παίξει με τη ζωή των 

εργαζομένων προκειμένου να μειώσει όσο περισσότερο γίνεται το μισθολογικό κόστος. 

Δεν θα τους περάσει, θα μας βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους.  
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Βέβαια τεράστια εντύπωση προκαλεί και η πλειοψηφία του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 

Περιστερίου, που μέχρι και σήμερα δεν έχει βγάλει άχνα για το γεγονός ότι οι συνάδελφοι 

καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους για το μεροκάματο. Κουβέντα βέβαια και για το 

γεγονός ότι μέλη της διοίκησης του Συλλόγου διώκονται για ανάρμοστη συμπεριφορά, τους 

καλούμε να πάρουν θέση. 

Καλούμε την δημοτική αρχή του δήμου Περιστερίου να πάρει τώρα πίσω την απόφαση 

της, να μην κόψει ούτε ένα ευρώ από τους συναδέλφους και να προχωρήσει άμεσα στην 

χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην φοβηθούν, να μην υποκύψουν στις πιέσεις της 

δημοτικής αρχής αλλά να περάσουν στην αντεπίθεση διεκδικώντας ότι τους ανήκει. Πόσο 

μάλλον όταν αυτά που διεκδικούν αφορούν την υγεία και την ασφάλεια τους. 

Καλούμε και τα σωματεία του κλάδου να καταγγείλουν την αυταρχική συμπεριφορά της 

διοίκησης Παχατουρίδη που δεν είναι και η μοναδική που διώκει συναδέλφους που 

διεκδικούν τα δικαιώματα τους.  

    

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 

 


