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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), καταγγέλλει με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής 
κα Ελένη Κανελλοπούλου για την απαράδεκτη, υβριστική, απαξιωτική και 
επικίνδυνη συμπεριφορά της εναντίον των εργαζομένων στο Δήμο. 

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου 
Λαυρεωτικής και τις δεκάδες καταγγελίες εργαζομένων του Δήμου που έχουν 
αποσταλεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κα 
Ελένη Κανελλοπούλου επιτίθεται σχεδόν καθημερινά εναντίον των εργαζομένων 
εντελώς απρόκλητα με ανάρμοστη συμπεριφορά εξυβρίζοντάς τους με χυδαίο τρόπο 
και εξαπολύοντας απειλές και εκφοβισμούς. 

Οι καταγγελίες όμως δεν σταματούν μόνο στη απαράδεκτη και προκλητική  
συμπεριφορά της Αντιδημάρχου. Αναφέρονται επίσης στις απαράδεκτες 
συνθήκες εργασίας που επικρατούν στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στα 
σχεδόν διαλυμένα και εντελώς ασυντήρητα Δημοτικά οχήματα τα οποία είναι 
άκρως επικίνδυνα για τους χρήστες και τους Πολίτες, στην πλήρη απαξίωση των 
Υπηρεσιακών παραγόντων όπως οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων του 
Δήμου καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού. 

Η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κα Ελένη Κανελλοπούλου, αναδεικνύει με τον 
πιο τρανό τρόπο το αντεργατικό και αντιδημοκρατικό της προφίλ. Συντάσσεται 
απόλυτα με τις σκληρές πολιτικές που θέλουν τους εργαζόμενους υπόδουλους 
χωρίς δικαιώματα ακόμη κι αν ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες εργαζομένων. 
Αυταρχικές και αλαζονικές συμπεριφορές που προσπαθούν να εκφοβίσουν και να 
επιβάλλουν τις απαράδεκτες, αντιδραστικές και παράνομες απόψεις της Αντιδημάρχου 
στους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές αιρετούς, που αγνοώντας  
επιδεικτικά  την υφιστάμενη Νομοθεσία λειτουργούν με ιδιοκτησιακή λογική 
θεωρώντας τον Δήμο «τσιφλίκι τους». Σε αυτή την κατηγορία αιρετών προφανώς 
συγκαταλέγεται η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κα Ελένη Κανελλοπούλου Ελένη, η 
οποία προκλητικά αγνοεί την υφιστάμενη Εργατική νομοθεσία. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τους εργαζόμενους του 
Δήμου Λαυρεωτικής να μην τρομοκρατούνται, να αντισταθούν και να αγωνιστούν 



ενάντια σε τακτικές και πρακτικές που μόνο στόχο έχουν τον εκφοβισμό τους, την 
απαξίωση και την διάλυση των Δημοτικών Υπηρεσιών. 

Καλεί, τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Λουκά Δημήτρη, να παρέμβει άμεσα 
και να επαναφέρει στη τάξη την Αντιδήμαρχο κα Ελένη Κανελλοπούλου για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των εργαζομένων κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.  

Τον καλεί επίσης, να συναντήσει άμεσα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Λαυρεωτικής που παρά τις επανειλημμένες 
προσπάθειες, τόσο προφορικώς όσο και εγγράφως, που κατέβαλαν για να τον 
συναντήσουν και να του θέσουν τα παραπάνω προβλήματα, ο ίδιος αρνείται 
επιδεικτικά και απαξιωτικά να συζητήσει μαζί τους. Τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες 
και πολιτικές, δηλώνουμε ξεκάθαρα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα περάσουν. 
 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
    Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
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