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Με ψήφους της δημαρχίας Μπακογιάννη και της Χρυσής Αυγής ψήφισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο της Αθήνας τις αλλαγές στο ωράριο των φαρμακαποθηκών 

Αποκαλυπτική ήταν η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 29/6 σχετικά με το ωράριο των 
φαρμακαποθηκών. Με ψήφους των δημοτικών συμβούλων της παράταξης Μπακογιάννη-ΝΔ και της 
Χρυσής Αυγής, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ψήφισε τις αλλαγές στο ωράριο των 
φαρμακαποθηκών παρά και ενάντια στις θέσεις και τα αιτήματα των εργαζόμενων σε αυτές, 
εξυπηρετώντας αποκλειστικά τους μεγαλοεπιχειρηματίες των φαρμακαποθηκών και μάλιστα θέλοντας να 
ευνοήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι δεσμεύσεις της παράταξης Μπακογιάννη ήταν 
τόσο ισχυρές που οδήγησαν τον ίδιο τον δήμαρχο στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου να 
διαπραγματεύεται με τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής για να αποσπάσει συναίνεση. 

Το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο μετά από αίτημα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, 
της Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας, της Λαϊκής Συσπείρωσης, της Ανοιχτής Πόλης και της Αθήνας 
Είσαι Εσύ και αφού εν μέσω κορονοϊού, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Β. Κορομάτζος, ανέτρεψε τα κεντημένα 
δικαιώματα των εργαζόμενων στις φαρμακαποθήκες, δίνοντας το οκ του Δήμου Αθηναίων στους  
μεγαλοεπιχειρηματίες των φαρμακαποθηκών για λειτουργία και όλα τα Σάββατα.  

Η συζήτηση επιβεβαίωσε απολύτως τα ζητήματα που θέσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.    

Ο Δήμος Αθηναίων λειτουργώντας ως τοπικό κράτος-λαγός άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τα 
δικαιώματα των εργαζόμενων (το ίδιο έκανε με τη στάση του για την Κυριακάτικη αργία των 
καταστημάτων, για τις συγκεντρώσεις-πορείες των εργαζόμενων), πάντα  τασσόμενος με τη  μεριά των 
αφεντικών-μεγαλοεργοδοτών, που πολλές φορές γίνονται και χορηγοί του! 

Με την απόφασή της αυτή, η σημερινή δημοτική αρχή του Κ. Μπακογιάννη στην ουσία παρεμβαίνει και 
ανατρέπει κατοχυρωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, κατακτημένη με τους αγώνες των εργαζόμενων. 
Χρησιμοποιεί το δικαίωμα που της δίνει ο νομοθέτης υπέρ των μεγαλοεργοδοτών για να καταφέρει αυτό 
που δεν κατάφερε η εργοδοσία, να καταργήσει κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα! Είναι φανερό ότι 
παύει να αρκείται στον αντεργατικό ρόλο της στα πλαίσια των υπηρεσιών του δήμου για πλήρη 
ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών (ηλεκτρολογικό, πράσινο, Εθνικός Κήπος και πάρκα, πολιτισμός, καθαριότητα, 
μελέτες, επισκευές και επιβλέψεις των τεχνικών υπηρεσιών) και αναβαθμίζει αντιδραστικά το ρόλο της με 
αντεργατικές αποφάσεις συνολικότερου και γενικότερου χαρακτήρα που αφορούν και εργασιακούς 
χώρους εκτός του δήμου.  

 


