
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το ΣΙΥΝΠ ‘‘Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ’’ καταγγέλλει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα την προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής επιθεώρησης Πιερίας, η  

οποία με τη στάση της απέδειξε περίτρανα πως κάθε άλλο παρά προασπίζεται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων.  

Στις 17/8/17 σε συζήτηση επίλυσης εργατικής διαφοράς μεταξύ εργαζομένου στο 

δήμο Δίου-Ολύμπου και εκπροσώπων του δήμου η προϊσταμένη ανέβαλε τη 

διαδικασία διότι ο εργαζόμενος επέμενε να παραβρίσκεται εκεί εκπρόσωπος  της 

Γραμματείας Πιερίας του ΠΑΜΕ.  

Βέβαια δεν εκπλαγήκαμε από την εξέλιξη αυτή. Έχουμε ξαναδεί παρόμοιο έργο με 

πρωταγωνιστή τον κο Δημόπουλο, Δήμαρχο του δήμου Δίου-Ολύμπου, ο οποίος 

υπέβαλε μήνυση σε εργαζόμενους επειδή απείργησαν σε ημέρα κατά την οποία 

γινόταν πανελλαδικά απεργιακές κινητοποιήσεις (!). Όπως λοιπόν εκβιαστικά και 

τρομοκρατικά λειτουργεί ο εργοδότης, έτσι και η προϊσταμένη  του  ΣΕΠΕ που 

διαχειρίζεται  την καταγγελία εκβιάζει λέγοντας ευθαρσώς στον εργαζόμενο ‘‘ή 

αποχωρεί το ΠΑΜΕ ή αναβάλλεται η συζήτηση’’.  

Αυτοί είναι λοιπόν  οι μηχανισμοί  της κυβέρνησης, άλλα και των προηγούμενων 

κυβερνήσεων σε βάρος των εργαζομένων για να περάσουν την αντιλαϊκή τους  

πολίτικη. Άξιοι υπερασπιστές των αντεργατικών νόμων που ψηφίζονται στη βουλή 

από όλα τα αστικά κόμματα. Η προϊστάμενη  του  ΣΕΠΕ Πιερίας, που διαχειρίζεται  

την καταγγελία επικαλούμενη τη νομοθεσία και ερμηνεύοντάς την κατά το δοκούν, 

ανέβαλε την συνάντηση επειδή ενοχλείται από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Γιατί  

άραγε; Επί μια ώρα η προϊσταμένη της Επιθεώρησης  Εργασίας μιλούσε για  τα 

διαδικαστικά  και όχι για την ουσία των καταγγελιών, για τις απολύσεις των 

εργαζομένων επειδή τόλμησαν να απεργήσουν, για το δικαίωμα  να έχουν σταθερή 

και μόνιμη δουλειά, για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους για να ταΐσουν τα παιδία 

τους,  καθώς επίσης και για μια σειρά  από παραβιάσεις στα εναπομείναντα 

εργασιακά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την τήρηση βιβλίου παρουσίας 

εργαζομένων, υγείας, υπερωριών, εβδομαδιαίου προγράμματος, κ.α., τα οποία  

περιέχονται στην καταγγελία του εργαζομένου  που έχει κατατεθεί  στην 

επιθεώρηση εδώ και 20 μέρες. Γι’ αυτά τα  προβλήματα δεν είπε κουβέντα. Από 

πότε η προϊστάμενη του ΣΕΠΕ  που διαχειρίζεται  το θέμα της καταγγελίας  για όσα 

λαμβάνουν χώρα στο δήμο Δίου- Ολύμπου και όχι μόνο,  θα βάλει όρους στο 



Σ.Ι.Υ.Ν.Π. και στον εργαζόμενο για το αν στη συζήτηση της εργατικής διαφοράς με 

την εργοδοσία   θα είναι παρόν  το  ΠΑΜΕ η όχι; Τι φοβάται αλήθεια; 

To Σ.Ι.Υ.Ν.Π. και τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δεν   πρόκειται να 

δώσουν διαπιστευτήρια νομιμοφροσύνης στην αντιλαϊκή πολίτικη της κυβέρνησης  

που τσακίζουν τη ζωή των εργαζομένων και σε όσους στηρίζουν αυτήν την πολίτικη. 

Θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μέχρι την ανατροπή!  

Χτίζουμε μέτωπο κοινωνικής συμμαχίας και συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια σε 

κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης. Ότι με αιματηρούς 

αγώνες κατακτήθηκε χρόνια πριν, δε θα μας το στερήσει τώρα καμία επιθεωρητής 

εργασίας, κανένας δήμαρχος, καμία κυβέρνηση. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, 

δυναμώνουμε την πάλη και τους θυμίζουμε οτι Νόμος είναι το Δίκιο του Εργάτη! 

 


