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Όχι στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης - Να αποσυρθούν οι αγωγές
του δημάρχου Αλίμου σε βάρος συνδικαλιστών
Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, καταδικάζει την απαράδεκτη απόφαση του δημάρχου Αλίμου, να κινηθεί
δικαστικά εναντίον εκλεγμένων συνδικαλιστών του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και του Σωματείου Εργαζομένων
Δήμου Αλίμου, ασκώντας τους αγωγή και ζητώντας τους από 30.000€, ως αποζημίωση για
συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή αναδημοσίευσαν αποφάσεις σωματείων στα προσωπικά τους μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ή γιατί άσκησαν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως
όφειλαν, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Ο ίδιος Δήμαρχος έχει ασκήσει επίσης αγωγές σε βάρος και άλλων εκλεγμένων συνδικαλιστών διότι
συμμετείχαν σε παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη συνεδρίαση της ΕΕ του δήμου Αλίμου, στην οποία
ο δήμαρχος ήθελε να εκμαιεύσει απόφαση, για να παραπέμψει στο πειθαρχικό, με το ερώτημα της
απόλυσης, την τότε αντιπρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων του Δήμου, η οποία είχε ενοχλήσει
ιδιαίτερα το δήμαρχο, για τη συνδικαλιστική της δράση! Στην ποινική δίωξη που της ασκήθηκε από
το δήμαρχο Αλίμου, η συνάδελφος αθωώθηκε.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και καλούμε τον
Δήμαρχο Αλίμου να αποσύρει τις αγωγές σε βάρος των συναδέλφων μας, οι οποίοι έπραξαν το
αυτονόητο και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους διωκόμενους συναδέλφους και άσκησαν
δημόσια κριτική στο δήμαρχο για την πολιτική που εφαρμόζει, γεγονός που αποτελεί στοιχειώδες
συνταγματικό, δημοκρατικό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους.
Είναι απαράδεκτο η συνδικαλιστική και πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρονται στις δικαστικές
αίθουσες και να προσλαμβάνουν προσωπικό χαρακτήρα, με στόχο την τρομοκράτηση των
εργαζομένων και τη φίμωση κάθε διαφορετικής φωνής των εργαζομένων.
Ενόψει των αγωγών που εκδικάζονται στις 18 και 25/11/2021 και 17/12/2021, οφείλουμε όλοι οι
εργαζόμενοι, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να μην επιτρέψουν την ποινικοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης, ορθώνοντας τείχος προστασίας απέναντι στις επιδιώξεις κυβέρνησης –
αιρετών και εργοδοσίας, που με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, ποινικοποιούν τις διεκδικήσεις και
τις αντιδράσεις των εργαζομένων στις πολιτικές τους.

