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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αδιαλλαξία, εμμονές και αυταρχισμός διακατέχει την Διοίκηση του Δήμου 
Σπάτων–Αρτέμιδος που αδυνατεί για αυτονόητα στην κοινή λογική ζητήματα και 
σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, να συζητήσει και να λύσει. 

Η Διοίκηση του Δήμου με προσωπική ευθύνη του Δημάρχου Δημήτρη 
Μάρκου, συμπεριφέρεται ως «ιδιοκτήτης» του Δήμου και με ηγεμονική 
συμπεριφορά καταστρατηγεί δικαιώματα που προκύπτουν από την Εργατική 
Νομοθεσία και όχι μόνο, όπως η ανάθεση καθηκόντων με βάση την ειδικότητα των 
εργαζομένων και η βελτίωση των απαράδεκτων συνθηκών εργασίας ιδιαίτερα των 
Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος ενώ μεθοδεύει την μεταφορά 
των εργαζομένων σε κτήριο επίσης ακατάλληλο που δεν καλύπτει βασικές 
προδιαγραφές εργασιακής επιβίωσης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει με 
κατηγορηματικό τρόπο τις παλαιοκομματικές, ρουσφετολογικές και 
πελατειακές τακτικές που εφαρμόζονται στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος από την 
Δημοτική Αρχή, που όπως καταγγέλλει η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του 
Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος, στοχεύουν στην αποδιοργάνωση των 
Δημοτικών Υπηρεσιών και την διαίρεση των εργαζομένων σε «παιδιά και 
αποπαίδια». 

Καλεί την Διοίκηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος να εγκαταλείψει τις 
τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και εκβιασμών των εργαζομένων και την 
επιβολή του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» και να συνεργαστεί με τους 
εργαζόμενους για την επίλυση των προβλημάτων. 

Καλεί την Διοίκηση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος να βελτιώσει τις 
απαράδεκτες συνθήκες εργασίας συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των Δημοτών αφού η εργασιακή ειρήνη και το καλό εργασιακό κλίμα θα 
επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που διαταράζεται με απόλυτη 
ευθύνη της Διοίκησης που αδιαφορεί επιδεικτικά στα αιτήματα των εργαζομένων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά και 
συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των 
Μελών του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος κόντρα στην 



ιδιοκτησιακή αντίληψη της εργοδοσίας, στις τακτικές βολέματος ημετέρων, της 
απαξίωσης, υπονόμευσης και άνισης αντιμετώπισης των εργαζομένων, της 
αναξιοκρατίας και της αδικίας, του «διαίρει και βασίλευε». 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος δεν είναι μόνοι τους… 
 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
 Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν.  Γραμματέας 
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