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Καταγγελία κάθε απόπειρας ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης  
Καταγγελία παράνομης απόλυσης εργαζόμενης μητέρας και συνδικαλίστριας από την ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ 

 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας καταδικάζει απερίφραστα κάθε απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, 
καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη απόλυση της εργαζόμενης μητέρας και συνδικαλίστριας (εκλεγμένης στη διοίκηση του 
παραρτήματος Ηρακλείου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών), εκφράζει την αλληλεγγύη της και συμπαραστέκεται στον αγώνα 
που δίνει το σωματείο για την επαναπρόσληψη της και την καταβολή όλων όσων δικαιούται. Απαιτούμε την απόσυρση κάθε 
μήνυσης από την εργοδοσία της ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ. 
 
Το θράσος της εν λόγω εργοδοσίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο: 

- αφού πρώτα εκβίασαν την εργαζόμενη να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να δουλεύει, 

- αφού αποπειράθηκαν να χειροδικήσουν όταν διεκδίκησε δεδουλευμένα, 

- αφού την άφησαν για μήνες απλήρωτη ώστε να την εξαναγκάσουν σε παραίτηση, 

- αφού απείλησαν με μηνύσεις το σωματείο και δημοσιογράφους 

- αφού την απείλησαν για τη ζωή της εάν προχωρούσε σε καταγγελία στο ΙΚΑ, 

- αφού την απείλησαν ότι θα μπορούσαν να τη διασύρουν τόσο ώστε να μη βρει ποτέ ξανά δουλειά 

-  

τώρα που έληξαν οι άδειες (μητρότητας κλπ) και η εργαζόμενη επέστρεψε στην εργασία της ως όφειλε με βάση την αορίστου χρόνου 

σύμβαση της, με περίσσιο θράσος της είπαν «πέρνα έξω». Την απέλυσαν παράνομα γράφοντας στα παλαιότερα των 

υποδημάτων τους την 18μηνη προστασία μητρότητας από το νόμο (απαγόρευση απόλυσης). Φώναξαν μάλιστα την αστυνομία να 

απομακρύνει την εργαζόμενη και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του σωματείου που είχαν πάει να διασφαλίσουν την ασφαλή 

επιστροφή στα εργασιακά της καθήκοντα μετά από όλες τις απειλές που είχε δεχτεί.  

 

Πέρσι η εργοδοσία ηττήθηκε: παρά την αρχική άρνηση της, εν τέλει παραδέχτηκε και κατέβαλε όλα τα δεδουλευμένα και 

παραχώρησε τις άδειες που νόμιμα δικαιούταν η εργαζόμενη. Φέτος, και παρά τη συλλογική κατακραυγή εναντίον της σε 

πανελλαδικό επίπεδο, η εργοδοσία εξακολουθεί προκλητικά να παρανομεί. Δεν μερίμνησε ποτέ για την αποκατάσταση της 

ασφαλιστικής εικόνας της εργαζόμενης στο ΙΚΑ. Όσο αφορά δε, την καταβολή των δεδουλευμένων, πληρώνει μόνο μετά από 

καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, πάντα μια μέρα πριν την διενέργεια της εργατικής διαφοράς. Έφτασε στο σημείο να προβεί 

σε παράνομη απόλυσή της –εκλεγμένης πλέον στη διοίκηση του παραρτήματος- εργαζόμενης επειδή διεκδίκησε τα δικαιώματά της 

και να ασκήσει μηνύσεις ενάντια σε αυτήν και άλλα δύο μέλη της διοίκησης του παραρτήματος Ηρακλείου του Σωματείου 

Μισθωτών Τεχνικών! 

Η εργοδοσία της ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ προχωρεί οργανωμένα σε προσπάθεια φίμωσης του σωματείου τόσο προσπαθώντας να εμπλέξει 

την αστυνομία όσο και προχωρώντας σε ψευδείς καταμηνύσεις, ακολουθώντας την προαναγγελθείσα πολιτική της σπίλωσης 

συνειδήσεων.  

 

Καταγγέλλουμε την εργοδοσία της ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ για την προκλητικότατη και αδίστακτη στάση της. 

 

-Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα μέχρι την πλήρη ηθική αποκατάσταση της εργαζόμενης: Απαιτούμε την επαναπρόσληψη 
της και καταβολή όλων όσων της οφείλουν  
 
-Απαιτούμε την απόσυρση κάθε μήνυσης προς πάσα κατεύθυνση από την εργοδοσία της ΠΑΝΘΕΟΝ. 
 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 
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Οι διώξεις απέναντι στα 3 μέλη της διοίκησης του παραρτήματος Ηρακλείου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών αποτελούν 

διώξεις απέναντι στο ίδιο το σωματείο και προκλητική προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και της 

αλληλεγγύης. Οι διώξεις αυτές δεν είναι αποκομμένο-μεμονωμένο περιστατικό αλλά εντάσσονται στη γενικότερη καταστολή που 

εντείνεται με κάθε τρόπο όσο μαίνεται η αντιλαϊκή -αντεργατική επίθεση για να τσακίσει τους αγώνες που δίνονται. Προσπαθούν 

να ποινικοποιήσουν το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία, το δικαίωμα στον συνδικαλισμό, τη ελεύθερη συνάθροιση, το 

δικαίωμα να διεκδικούμε ότι μας ανήκει, την συναδελφική και εργατική αλληλεγγύη. Η απάντηση μας απέναντι σε κάθε 

καταστολή (εργοδοτική - κρατική ) θα είναι ηχηρότατη! 

 

ΟΧΙ στις απολύσεις! ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης! 

 

Την Παρασκευή 19/2 είχε δοθεί αναβολή στην επιθεώρηση λόγω απεργίας των δικηγόρων και η διενέργεια της εργατικής 
διαφοράς ορίστηκε στις 11/3. 

Ο αγώνας ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία είναι κοινός αγώνας όλων των εργαζομένων, κοινός αγώνας όλων των εργασιακών 
κλάδων. Οι προσπάθειες ποινικοποίησης των αγώνων θα πέσουν στο κενό. Η αξιοπρέπεια στη ζωή και τη δουλειά μας είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Κανένας συνάδελφος μόνος του. Κανένας φοβισμένος. Η δύναμη στους εργαζομένους που παράγουν τον 
πλούτο με τη δουλειά τους. Η ελπίδα στο συλλογικό αγώνα και την αλληλεγγύη. 
 
Καλούμε τα σωματεία μέλη μας  να καταδικάσουν κάθε προσπάθεια φίμωσης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, 

της αλληλεγγύης, του δικαιώματος όλων μας να αγωνιζόμαστε! 

 

 

Τα ψηφίσματα τα στέλνετε στο email του Παραρτήματος Ηρακλείου του Σωματείου ΜισθωτώνΤεχνικών smt.irakleio@gmail.com,  
στο email της ΠΑΝΘΕΟΝ info@myhomeingreece.gr και στο email της επιθεώρησης εργασίας στο Ηράκλειο  tkeirakl@yeka.gr 
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