
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δυο μέτρα και σταθμά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 
Μόνο ως κωμικοτραγική μπορεί να χαρακτηριστεί η «κατά το δοκούν» 

αντιμετώπιση και στάση που κρατούν οι «ταξικές δυνάμεις», Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., 

Συνδικάτο Ο.Τ.Α. και Π.Α.ΜΕ., στο ζήτημα των εργαζομένων που απασχολούνταν 

με προσωρινούς πίνακες και αντιμετωπίζουν τώρα το φάσμα της απόλυσης μετά από 

πολλά χρόνια εργασίας. 

Κατακεραυνώνουν την Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής που 

υπέγραψε την διαπιστωτική πράξη εργαζομένου μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, 

δηλώνοντας αλληλέγγυοι και αρωγοί στον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 

Αγίας Παρασκευής. 

Οι «ταξικές δυνάμεις» όμως θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί η απόλυση 

εργαζόμενης μητέρας τεσσάρων (4) παιδιών που «πετάχτηκε» στο δρόμο μετά 

από επτά (7) χρόνια δουλειάς με προσωρινούς πίνακες Α.Σ.Ε.Π., την 5η Σεπτεμβρίου 

2016 στο Δήμο Πετρούπολης, δεν αξίζει της ίδιας στήριξης, της ίδιας αλληλεγγύης; 

Μήπως ΔΕΝ πληρούσε τα «ταξικά» χαρακτηριστικά της κομματικής τους 

κάστας; 

Μήπως ΔΕΝ είναι τόσο «μεμπτό και κολάσιμο» όταν την διαπιστωτική 

πράξη απόλυσης υπογράφεται από Δήμαρχο κομματικό στέλεχος του Κ.Κ.Ε.; 

Δεν είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικό το ταξικό-λαλίστατο «Σωματείο  

Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης», να προσφέρει δίχως δεύτερη σκέψη την 

στήριξή του στους συναδέλφους της Αγίας Παρασκευής που βρίσκονται σε 

κινητοποιήσεις για το ίδιο ζήτημα όταν την ίδια στιγμή προσφέρουν πλήρη 

συνδικαλιστική ασυλία στον «σύντροφο» κομματικό ομογάλακτο Δήμαρχο 

Πετρούπολης κ. Ευάγγελο Σίμο; 

«Μουγκό» το Σωματείο στο Δήμο Πετρούπολης που εκπροσωπείται μάλιστα 

στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.; 

Και φυσικά ΔΕΝ θα είχε μάθει κανείς τίποτα εάν δεν υπήρχε σχετική 

Ανακοίνωση, της «Αγωνιστικής Παρέμβασης Εργαζόμενων Δήμου Πετρούπολης» 

την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 που «ξεσκεπάζει» τον κομματικό-εργοδοτικό 

συνδικαλισμό. 



Το θράσος όμως ΔΕΝ έχει ούτε μέτρο ούτε όριο!!! Λίγες ώρες μετά την 

«ενοχλητική ανακοίνωση» ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αγωνιστική Παρέμβαση 

Εργαζόμενων Δήμου Πετρούπολης» Νίκος Κολυβάς, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης, καλείται σε απολογία από το «κομμουνιστή» 

Δήμαρχο διωκόμενος για το πειθαρχικό παράπτωμα της... «κακόβουλης άσκησης 

κριτικής των πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή 

προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώση εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με 

χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις» ώστε τελικά με συνοπτικές διαδικασίες να του 

επιβληθεί η ποινή της έγγραφης επίπληξης!!! 

Τελικά ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση των διαφωνούντων, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα αναχρονιστικές μεθόδους, δεν αποτελεί προνόμιο των  

«συστημικών» Διοικήσεων. 

Με απροκάλυπτο τρόπο επιχειρείται η φίμωση όσων τολμούν να 

διαφοροποιηθούν, να μιλήσουν, να κρίνουν, να κατακρίνουν, να σπάσουν τα στεγανά 

ετών!!! 

Προειδοποιούμε πως δεν θα μείνουμε άπραγοι στην συνδικαλιστική δίωξη 

του Μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης Νίκου 

Κολυβά, που κατήγγειλε το αυτονόητο. 

Καλούμε τον «κομμουνιστή» Δήμαρχο Πετρούπολης κ. Ευάγγελο Σίμο να 

σταματήσει άμεσα την συνδικαλιστική δίωξη του Μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Νίκου Κολυβά. 

Καλούμε το «Συνδικάτο Ο.Τ.Α. Αττικής» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

κατήγγειλε τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, να καταγγείλει και τον «κομμουνιστή» 

Δήμαρχο Πετρούπολης κ. Ευάγγελο Σίμο και όλοι μαζί να στηρίξουμε τον αγώνα 

που από αύριο θα ξεκινήσει το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης, για 

την ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης απόλυσης του Δημάρχου Πετρούπολης 

και την επαναπρόσληψη της πολύτεκνης εργαζόμενης!!! 

 

 

 

Αθήνα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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