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O ΟΠΑΝΔΑ ζητά από εργαζόμενους να του επιστρέψουν χρήματα 
που δούλεψαν 

Να ανατραπεί η απόφαση τώρα! 
 

Σε μια απαράδεκτη απόφαση εναντίον εργαζομένων προχώρησε η διοίκηση του ΟΠΑΝΔΑ κατά 
τη διάρκεια της 23ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η δημαρχία Μπακογιάννη ξεπερνώντας κάθε όριο εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αποφάσισε να 
ζητήσει την επιστροφή δεδουλευμένων αποδοχών 15 εργαζομένων μουσικών της φιλαρμονικής, 
κατά μέσο όρο 12.500 ευρώ από τον καθένα! Τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβές που λάμβαναν 
οι εργαζόμενοι την περίοδο 2009 -2010 ως συμβασιούχοι μουσικοί του Πολιτισμικού Οργανισμού 
του Δήμου Αθηναίων – ΠΟΔΑ. 

Με την απόφαση αυτή η δημαρχία Μπακογιάννη θέλει να «φορτώσει» το οικονομικό έλλειμμα του 
οργανισμού, ύψους 185.000 ευρώ, στους εργαζόμενους, ισχυριζόμενη ότι είναι αχρεωστήτως 
καταβληθείσες αποδοχές! 

Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, τον Απρίλη του 2018, ο ΟΠΑΝΔΑ άσκησε αγωγή σε βάρος των 
εργαζομένων ζητώντας ενδίκως την καταβολή των ποσών. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών απέρριψε ως 
απαράδεκτη την αγωγή, δικαιώνοντας τους εργαζόμενους που έκαναν το «έγκλημα» να 
πληρωθούν για τη δουλειά τους. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί απολύθηκαν το 2011 και επαναπροσλήφθηκαν το 2020, μετά και από 
χρόνια σκληρού συνδικαλιστικού αγώνα, όχι με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, αλλά ως 
αορίστου καθώς καλύπτουν πολύ σημαντικές ανάγκες της φιλαρμονικής. Ωστόσο η «Οδύσσεια» 
των εργαζομένων δεν τελείωσε εκεί. 



Ο κυνισμός της Διοίκησης του ΟΠΑΝΔΑ οδήγησε την πρόεδρο του οργανισμού να αρνηθεί να 
πραγματοποιήσει συνάντηση με το σωματείο της φιλαρμονικής πριν από τη συνεδρίαση και να 
γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της καθώς επίσης αρνήθηκε την παρουσία των εργαζομένων 
στην αίθουσα συνεδριάσεων (επέτρεψε μόνο την παρουσία δυο εκπροσώπων του σωματείου 
και του δικηγόρου), επικαλούμενη ζητήματα προσωπικών δεδομένων. 

Οι εργαζόμενοι, και το σωματείο τους δεν άφησαν περιθώρια σκιών και παρερμηνειών. Παρ’ όλα 
αυτά η πλειοψηφούσα παράταξη επέμεινε και ψήφισε μόνο αυτή, την απόφαση. Με τον τρόπο 
αυτό επιχειρεί να νομιμοποιήσει την απλήρωτη εργασία και εξωραΐζει όλες τις ευθύνες των 
διοικήσεων που κρατούσαν και συνεχίζουν να κρατούν τους εργαζόμενους ομήρους για να 
διατηρήσουν την κομματική τους πελατεία. 

Κάθε φορά που ένας νόμος στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων (η 
συντριπτική πλειοψηφία των νόμων είναι βαθιά αντεργατικοί), ο νόμος εφαρμόζεται με 
συνοπτικές διαδικασίες. Όταν όμως ο νόμος δικαιώνει τον εργαζόμενο αγνοείται προκλητικά. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνας θα συμβάλλουμε ώστε να δικαιωθούν οι 
εργαζόμενοι και να μην αποτελέσουν τα θύματα των αντεργατικών πρακτικών της δημαρχίας 
Μπακογιάννη.  

 


