ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 167, τ.κ. 56122, Μενεμένη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διευθυντής

Μενεμένη 06 /05/2010

e-mail

Διεκπεραίωση: 06/05/2010

: pappas@menemeni.gr

46
Προς: - Γραφείο Δημάρχου
-Αντιδήμαρχο ΔΤΥ
- ΔΟΥ/Τμήμα Διοικητικού
Κοιν : Σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ &
Δημοτικών επιχειρήσεων Νομού
Θεσσαλονίκης
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:
Δικαιώματα στην απεργία κι εργασία. Καταστρατήγηση και καταπάτηση των
δικαιωμάτων αυτών.
Ως γνωστόν και η Υπηρεσία μας ενημερώνεται έγκαιρα, για τυχόν απεργιακές
κινητοποιήσεις , αναφορικά με εργασιακά και άλλα θέματα.
Η συμμετοχή στην απεργία καταγράφεται σχολαστικά στο προβλεπόμενο καθημερινό
δελτίο, όπως και η παρουσία στην εργασία, για όσους δεν απεργούν.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι στο πλαίσιο της συντεταγμένης Πολιτείας είναι κατοχυρωμένο το
δικαίωμα στην απεργία, αλλά και στην εργασία.
Εν τούτοις την Τρίτη 04-05-2010, εν ώρα εργασίας εισήλθε στους εργασιακούς χώρους
πολυπληθής ομάδα συναδέλφων / εργαζομένων, από το Σύλλογο είπανε, και τόνισαν ότι ‘’
γίνεται κατάληψη του χώρου’’ και απαίτησαν την άμεση απομάκρυνση των εργαζομένων,
κακήν-κακώς.
Το περιστατικό είχε επαναληφτεί και στους εργασιακούς χώρους του Δημαρχείου, απ’ ότι
έγινε γνωστό εκ των υστέρων.
Ως Διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών σας γνωρίζω ότι η βίαιη απομάκρυνση, από τους
χώρους της εργασίας, δεν πιστοποιεί και απώλεια του ημερομισθίου, και κατ’ αυτήν την
έννοια τα δελτία ενημερώνονται και εγκρίνονται αναλόγως.
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Επίσης η ‘’κατάληψη’’ εργασιακών χώρων εγκυμονεί κινδύνους και ενέχει μείζονα
ψυχολογική βία-που ασκείται αβίαστα-σε όσους δεν επιθυμούν να απεργήσουν.
Παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και η Διοίκηση να αναλάβει τις
οφειλόμενες πρωτοβουλίες, για την αποτροπή των φαινομένων αυτών. Πρώτο βήμα θα
ήταν η συνάντηση με τη Διοίκηση του Συλλόγου.
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο και στις υπηρεσίες μας, συμμετέχουν στις διαδικασίες των
συλλογικών μας οργάνων, καταβάλλουν -δια της άμεσης παρακράτησης από το μισθό τουςτις συνδρομές για το Σύλλογο, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να υπόκεινται στις παραπάνω
αυθαίρετες συμπεριφορές. Εκφράζουν την αποδοκιμασία τους σε τέτοιες ενέργειες που
μετατρέπουν την ενημέρωση, τον διάλογο, τα επιχειρήματα και τελικώς την ελεύθερη
βούληση του καθενός εξ ημών, σε καταναγκασμό και βίαιη εκδίωξη από την εργασία.
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Κ. Παππάς
Αρχιτέκτων με α’ β.

Εσωτερική Διανομή:
• Χρον +Ηλεκτρονικό Αρχείο
• Ενημέρωση Τμημάτων και
Τμηματαρχών
• ΔΥΟ/Τμήματα
• Σχετ. φ.
• Φ. Υπηρεσιακών Σημειωμάτων
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