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Αλληλεγγύη στους απολυμένους εργάτες πρασίνου στις 
εργολαβίες του δήμου Αθηναίων 

Συγκέντρωση Τρίτη 13/12, 9.30π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας, Πατησίων 37. 

Καταγγέλλουμε την εκδικητική απόλυση των δύο εργατών πρασίνου μετά την απεργία 
της 9 Νοέμβρη. Οι συνάδελφοι εργάζονταν στην εταιρεία Green and Health, 
ιδιοκτησίας Βλάσση Μπισμπίκη, η οποία παίρνει εργολαβίες από το γνωστό 
εργασιακό κάτεργο της UNISON, που με εκχώρηση της δημαρχίας Μπακογιάννη 
διαχειρίζεται τα έργα πρασίνου στον δήμο Αθηναίων, αντί του ποσού των 35 εκ. € για 3 
χρόνια. 

Οι δύο απολυμένοι εργάτες τιμωρήθηκαν παραδειγματικά γιατί κάλεσαν σε σύσκεψη 
για την συγκρότηση εργατικής πρωτοβουλίας στον κλάδο, αλλά και για τη συμμετοχή 
των εργαζόμενων στη απεργία της 9ης Νοέμβρη. Η απόλυση τους επειδή απέργησαν 
και αγωνίστηκαν για την επιτυχία της απεργίας στις 9 Νοέμβρη, αποτελεί πρόκληση για 
όλους τους/ις εργαζόμενους/ες.  

Καλούμε την εταιρεία Green and Health να ανακαλέσει τις εκδικητικές απολύσεις των 
Κ. Α. και Σ. Δ. και να σταματήσει την παρέμβαση της στα δικαιώματα συνδικαλισμού 
και απεργίας των εργαζόμενων. 

Καλούμε ιδιαίτερα τη δημαρχία Μπακογιάννη να απαιτήσει την επαναπρόσληψη των 
εργατών και να σταματήσει τις διώξεις απεργών. Να σταματήσει τις διακρίσεις και τις 
αυθαιρεσίες των εργολάβων στους οποίους αναθέτει έργα και να απαιτήσει την 
πρόσληψη ειδικευμένων εργαζόμενων ανάλογα με το αντικείμενο που χρειάζεται. Να 
επιβάλει την τήρηση του ωραρίου και την χορήγηση των απαραίτητων μέσων 
ατομικής προστασίας, για να σταματήσουν επιτέλους τα επαναλαμβανόμενα εργατικά 
ατυχήματα, τα οποία δεν καταγράφονται πουθενά. Και βεβαίως να επιβάλλει την 
εφαρμογή του εργατικού δικαίου που ισχύει για τους εργαζόμενους στους δήμους. 



Παράλληλα καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει το νόμο 4808/21, που αφήνει 
ελεύθερες τις απολύσεις, χωρίς όριο και φρένο στον κάθε εργοδότη. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/ Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο, 
θα σταθούμε στο πλευρό των απολυμένων και θα παρασταθούμε στη συνάντηση 
στην Επιθεώρηση Εργασίας που θα συζητήσει τις δύο απολύσεις την Τρίτη 13 
Δεκεμβρίου. 

Σε μια εποχή απόλυτης εξαθλίωσης, που οι τιμές σε τρόφιμα, στην ενέργεια, στο ηλ. 
ρεύμα, στα ενοίκια και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης έχουν πάρει την ανηφόρα, οι 
απολύσεις και η ανεργία τσακίζουν ευρύτερα τα εργατικά νοικοκυριά. Απαιτούμε να 
παρθούν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις των δύο απεργών-εργατών στην εταιρεία 
πρασίνου Green and Health. 

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο τον εργατών. 

Συμμετέχουμε την Τρίτη 13/12, 9.30π.μ. στην παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας, 
Πατησίων 37. 


