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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
        Συνάδελφοι: 

                      Η αντικειμενικότητα, η δίκαιη και αξιοκρατική αντιμετώπιση  των εργαζομένων  

και η μη ύπαρξη ευνοιοκρατίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της Δημοτικής Αρχής. 

Δεν είναι απαραίτητο όμως να το θυμίζουν ανά πάσα στιγμή διότι οι πάντες το έχουν αντιληφθεί και το 

βιώνουν, άρα  δεν υπάρχει λόγος  να μοχθούν τόσο πολύ. 

                     Τελευταία αξιοκρατική  πράξη στο πνεύμα που αναφέρουμε πιο πάνω είναι η 

μετακίνηση του ταμία του συλλόγου συναδέλφου Γιώργου Ρηγόπουλου από την Δ/νση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού σε άλλη Διεύθυνση και σε κάποιο γραφείο με μοναδικό σκοπό να τον 

«ξεφορτωθούν» από τα πόδια τους. 

                     Είχε γίνει προσπάθεια να τον «εξορίσουν» το προηγούμενο φθινόπωρο εν όψει των 

εκλογών του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τον μετακινούσαν τότε σε οποιαδήποτε υπηρεσία, 

προσπάθησαν μάλιστα  δε  να τον δελεάσουν με θέση στα νεκροταφεία. Με υπερηφάνεια ο ταμίας του 

συλλόγου απέρριψε και αυτή την πρόταση και δεν κατόρθωσαν να τον μετακινήσουν. Το κάνουν 

όμως τώρα με τον πλέον αποκρουστικό τρόπο. 

                     Ο γνωστός Διευθυντής αφού τον κάλεσε και του είπε ότι είναι εξαίρετος υπάλληλος, 

εκλεκτός  και άμεπτος προϊστάμενος κλπ έχει όμως όπως του ανέφερε το μεγάλο μειονέκτημα να 

είναι στο σύλλογο, να στηρίζει τον σύλλογο στον οποίο είναι ταμίας και το χειρότερο από όλα 

είναι φίλος με τον πρόεδρο του συλλόγου. Αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν συγχωρούνται αλλά 

και τα βασικότερα πλέον κριτήρια τα οποία καθορίζουν την επαγγελματική πορεία ενός 

εργαζόμενου ( δεν γνωρίζουμε αν η πρόταση της Δημοτικής Αρχής θα είναι αυτά τα κριτήρια να 

συμπεριληφθούν και στον οργανισμό λειτουργίας). Χωρίς καμία ντροπή ζήτησε από έναν προϊστάμενο 

και 30 χρόνια εργαζόμενο, μία ολοκληρωμένη κατά γενική ομολογία  προσωπικότητα να αλλάξει τις 

προσωπικές του επιλογές  και μάλιστα στην ιδιωτική του ζωή διότι αυτές δεν του ήταν αρεστές!!!               

      Το αστείο όμως έφτασε στο αποκορύφωμα του όταν τον κάλεσε να του ανακοινώσει ότι φεύγει και 

ότι είναι συντετριμμένος που τον διώχνει, αλλά τις αποφάσεις δεν τις παίρνει αυτός αλλά άλλος (ο 

Γενικός Γραμματέας). 

                      Αυτά φαίνεται ότι είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι αξιολογήσεις, οι 

μετακινήσεις, οι μεταθέσεις και οι αναθέσεις σε ένα δήμο που ζει πλέον πρωτόγνωρες καταστάσεις.  

  

 

 

 



 

                     Η Δ/ντρια  του Δημάρχου εξέφρασε την άποψη ότι επειδή είναι συνδικαλιστής  δεν 

μπορεί να κατέχει καίρια θέση. Παρέβλεψε όμως να πεί αν αυτό ισχύει για όλους τους συνδικαλιστές ή 

ισχύει μόνο για τους συνδικαλιστές και τους απλούς φίλους του ΣΕΔΑ. Διέφυγε δε της προσοχής 

της ότι ο συνάδελφος Ρηγόπουλος είναι 10 χρόνια εκλεγμένος στο σύλλογο, 6 χρόνια ταμίας και 7 

χρόνια στην συγκεκριμένη θέση επί τριών γενικών γραμματέων και τριών Διευθυντών (στην 

Δ/νση Προσωπικού.) Τώρα όμως θυμηθήκαν ότι δεν τους κάνει. 

                   Ο Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΑ είπε ότι: « μετακινείται για να 

αναβαθμιστεί» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                   Ο ΣΕΔΑ πάντα ήταν υπέρ των εναλλαγών και των μετακινήσεων αλλά για 

υπηρεσιακούς λόγους, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και όχι για λόγους 

εκδίκησης εμπάθειας και εν τέλει συνδικαλιστικής δίωξης. 

                  Από ότι φαίνεται ο Δήμαρχος έχει πλήρη γνώση για ότι γίνεται το τελευταίο μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο Δήμο, ο Γενικός Γραμματέας ενορχηστρώνει και κατευθύνει όλες  

αυτές τις διαδικασίες και εν τέλει ο Κουτάντος  είναι απλά ένα εκτελεστικό όργανο στην όλη 

διαδικασία.  

                  Εμείς θα συνεχίσουμε να πράττουμε ότι θεωρούμαι ότι είναι σωστό για να υπάρχει ίση 

αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα αν αρέσει στη Δημοτική Αρχή ή όχι. 

                 Την ίδια τακτική την οποία ακολουθεί ο σύλλογος έως σήμερα θα συνεχίσει απαρέγκλιτα 

να ακολουθεί και στο μέλλον ανεξαρτήτως της τακτικής και των ενεργειών εκ μέρους της 

Δημοτικής Αρχής οι οποίες ξεπερνούν την απλή εμπάθεια και φτάνουν στα όρια του μίσους. Αν 

τους ενοχλεί ή μισούν την κριτική μας αυτό μας είναι εντελώς αδιάφορο. Η δίωξη του συν. 

Ρηγόπουλου ο οποίος αυτό που κάνει είναι να εκφράζει την αξιοπρέπεια και ένα  αξιακό σύστημα 

για το οποίο καθένας θα ήταν υπερήφανος είναι ένας ακόμη κρίκος της τακτικής που έχει 

εγκαινιάσει η Δημοτική Αρχή. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η τακτική της δίωξης και του 

κυνηγητού  θα  συνεχιστεί από τη  Δημοτική Αρχή την οποία όμως διαβεβαιώνουμε ότι εμείς 

δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις αρχές μας.  Άλλωστε εμείς θα είμαστε 

αυτοί που θα τους κουνάμε το μαντήλι όταν θα φεύγουν και όχι αυτοί σε μας !!!!!!!  

                 Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ και η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με τις ανακοινώσεις τους οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν καταγγείλει την δίωξη του συναδέλφου ταμία 

του ΣΕΔΑ. 

Οι καταγγελίες και των δύο οργανώσεων είναι αναρτημένες στο site όπου μπορείτε να τις 

αναγνώσετε. Είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες 10ετίες που γίνεται καταγγελία για Δημοτική 

Αρχή του Δήμου μας και μάλιστα  από τα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων, κάτι το 

οποίο γίνεται σπανίως και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

 


