
 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κίνηση Πόλης 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 
Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103248892, Δημοτική σύμβουλος: Ρέππα Ντίνα 6977003052 

Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης:  
Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα, Κεφαλληνός Παναγιώτης, Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης Αποστόλης 
 

Η δημαρχία Μπακογιάννη εντείνει την επίθεση σε εργαζόμενους 
του ΟΠΑΝΔΑ ζητώντας να του επιστρέψουν χρήματα που 

δούλεψαν 

Να αναιρεθούν τώρα όλες οι αποφάσεις! 
Τον Σεπτέμβριο του 2020 η παράταξη Μπακογιάννη (και μόνο αυτή) στο ΔΣ του ΟΠΑΝΔΑ 
προχώρησε σε μια απαράδεκτη απόφαση εναντίον εργαζομένων. Ξεπερνώντας κάθε 
όριο εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αποφάσισε να ζητήσει την επιστροφή δεδουλευμένων 
αποδοχών 15 εργαζομένων μουσικών της φιλαρμονικής, κατά μέσο όρο 12.500€ 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.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα είχαμε τότε εκδόσει ειδική ανακοίνωση-
καταγγελία αυτής της απόφασης και είχαμε θέσει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
στην 24η συνεδρίαση του στις 28/9/2020.  

Τρεις μήνες μετά, η δημοτική αρχή και η Διοίκηση του ΟΠΑΝΔΑ, αγνοώντας προκλητικά 
τις παρεμβάσεις-ενημερώσεις που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι, συνεχίζουν την 
απαράδεκτη διαδικασία καταλογισμού δεδουλευμένων σε εργαζόμενους. 

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να στείλουν τις υποτιθέμενες οφειλές στις εφορίες των 
εργαζομένων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους στερήσουν ακόμα και το 
αυτονόητο νομικό δικαίωμα της προσφυγής. Η προσπάθεια της διοίκησης και των 
«προθύμων», να προσδώσουν νομιμοφανές «περιτύλιγμα» σε μια απαράδεκτη και 
αντεργατική, πολιτική απόφαση, δεν πείθει κανέναν και θα πέσει στο κενό.  



Η βιασύνη είναι απολύτως εξηγήσιμη. Είναι εξοργιστικό και επιδεικνύει πολιτικό κυνισμό 
να επιτίθενται εσκεμμένα και συνειδητά τους εργαζόμενους για να «ξεπλύνουν» τις 
προηγούμενες διοικήσεις που διαιώνιζαν το πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας, 
κρατώντας ομήρους τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
τα χρήματα αυτά οι εργαζόμενοι τα δούλεψαν μέχρι το τελευταίο ευρώ! Άλλωστε, 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. 

Γι’ αυτό άλλωστε και όταν πήραν την αρχική απόφαση η Προέδρος του Οργανισμού 
δήλωσε ότι αν προχωρήσει η διαδικασία και προσφύγουν οι εργαζόμενοι στα αρμόδια 
όργανα θα δικαιωθούν! Παρ’ όλο ότι γνωρίζουν απολύτως όλη την αλήθεια, 
χρησιμοποιούν διαδικαστικά τερτίπια και νομικίστικα ζητήματα για να ξεμπερδεύουν τα 
δικά τους στελέχη από τις ευθύνες, ρίχνοντάς τες στους εργαζόμενους. 

Στηρίζουμε την απόφαση του Συλλόγου Μουσικών Φιλαρμονικής ΟΠΑΝ Δήμου 
Αθηναίων όπου δηλώνει ότι: 

«...δεν πληρώνουμε δεκάρα τσακιστή. Η απόφαση τους είναι παράνομη και 
καταχρηστική και παραβιάζει κάθε εργατικό δίκαιο.» 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να αναιρέσει την απόφασή της, αποσύροντας άμεσα και 
οριστικά τους καταλογισμούς σε βάρος των εργαζομένων». 

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