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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
Α Π ΑΝ ΤΗ ΣΗ ΣΤΙ Σ Π ΡΟ ΚΛΗ ΣΕ Ι Σ  

ΤΟ Υ  ΔΗ ΜΑ ΡΧΟ Υ Ι Α ΣΜΟ Υ  
 

Υπό καταιγιστικό πλέον ρυθμό προβαίνει σε δηλώσεις (ανά διήμερο περίπου) ο 

Δήμαρχος Ιάσμου, αναφερόμενος με (τουλάχιστον) προσβλητικό τρόπο στους 

εργαζόμενους του Δήμου για τη λειτουργία του οποίου έχει την ευθύνη. Συλλήβδην 

καταδικάζει το σύνολο των συναδέλφων προσφέροντάς τους βορά στη δημοσιότητα 

επιδιώκοντας(;;) τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ανάμεσα σε άλλα, ο Δήμαρχος ανέφερε 

ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των μονίμων υπαλλήλων στον Δήμο Ιάσμου εργαζόταν 

χωρίς αυτοθυσίες, χωρίς κανόνες, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του δημότη, ή σε κάθε 

περίπτωση, σκόπιμα απέφευγαν να εργαστούν αποτελεσματικά». Λίγες μέρες μετά δήλωσε 

επίσης ότι «κανείς εκ των ανάξιων υπαλλήλων δεν θα παραμείνει σε θέση ευθύνης».  
 

Θα περίμενε κανείς, αν μη τι άλλο, στηρίζοντας τα ίδια του τα λόγια να κάνει 

σαρωτικές αλλαγές, αλλά οι μεγαλεπήβολες δηλώσεις του, οδήγησαν εντέλει στην αλλαγή 

Προϊσταμένων σε δύο (2) ολόκληρα τμήματα…!!! Σε κάθε περίπτωση όμως και εάν δεν 

υφίστανται αποδείξεις για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ενάντια στην συντριπτική 

πλειοψηφία των συναδέλφων του Δήμου Ιάσμου, τότε ο Δήμαρχος υπέπεσε σε σφάλμα, το 

οποίο δύναται να αναχθεί στο επίπεδο της συκοφαντικής δυσφήμισης. Επίσης με τις 

αλλαγές στις οποίες προέβη, φωτογραφίζει πλέον ξεκάθαρα και τους συναδέλφους που 

κατηγορεί δημόσια ως ανάξιους, εμπίπτοντας ξανά στη σφαίρα της δυσφήμισης και της 

προσβολής.  
 

Ζήτησε δε ο Δήμαρχος Ιάσμου, τις παραιτήσεις όλης της ιεραρχίας του 

Δήμου!!! Πιθανώς να συγχέει ως ένα βαθμό τις αρμοδιότητες του. Ο εκάστοτε Δήμαρχος 

δεν διορίζει και δεν παύει την ιεραρχία κατά βούληση, αλλά σύμφωνα με θεσμικές 

διαδικασίες και ενεργώντας σύμφωνα με τον Νόμο. Μάλιστα ένα από αυτά τα 

καθήκοντα του Δημάρχου, είναι η υλοποίηση του Νόμου για τις κρίσεις της 

ιεραρχίας. Ενημερώνουμε λοιπόν τον Δήμαρχο ότι καθώς υφίσταται ήδη το σχετικό 

νομικό πλαίσιο οφείλει να προβεί άμεσα στην εκκίνηση της διαδικασίας κρίσεων για τις 

θέσεις ευθύνης.  

 



Έφτασε μάλιστα σε σημείο να αναγγείλει δημόσια την διενέργεια ΕΔΕ για την 

εξακρίβωση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τους υπαλλήλους του Δήμου 

Ιάσμου. Εν ολίγοις προαναγγέλλει μια απόπειρα εργασιακού «πογκρόμ» κατά παντός μη 

αρεστού; Η ΕΔΕ αποτελεί ανακριτική μέθοδο όταν υφίστανται συγκεκριμένες συνθήκες, 

δεν αποτελεί παίγνιο στα χέρια Δημάρχων και μόνο ως σπασμωδική κίνηση μπορεί να 

εκληφθεί, εάν βέβαια δεν αποτελεί μέσο πίεσης και έμμεσης απειλής προς τους 

υπαλλήλους.  
 

Όντας όμως και ο ίδιος νομικός, προφανώς εκ παραδρομής, περιέπλεξε στις 

δηλώσεις του την έννοια της «λαϊκής βούλησης» σε μια ακατανόητη σύνδεση. Τον 

βεβαιώνουμε ότι διοίκηση ασκεί ο κάθε δημοκρατικά εκλεγμένος Δήμαρχος μέχρι του 

σημείου που του επιτρέπει ο Νόμος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Νόμο, όχι 

κατά «λαϊκή βούληση». Οι φαντασιώσεις «της έκφρασης της λαϊκής βούλησης» από 

ένα άτομο, παραπέμπουν σε άλλου είδους εποχές και πολιτεύματα, ίσως εν τοις 

πράγμασι και σε άλλα κράτη, αλλά όχι στην Ελληνική Δημοκρατία. Τετελεσμένα, 

αναγόμενα σε εφαλτήρια αλλότρια, στην Ελληνική επικράτεια γενικότερα δεν θα 

δεχτούμε.   
 

Η ΔΑΚΕ-ΟΤΑ στέκεται δίπλα στους συναδέλφους του Δήμου Ιάσμου και 

στηλιτεύει την εκ μέρους του Δημάρχου λεκτική εκτροπή, όχι από ιδεοληψία ή 

ορμώμενη από μια παρωχημένη αντίληψη περί αλληλεγγύης. Η δική μας αλληλεγγύη 

είναι ειλικρινής, πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις, έχοντας εφαλτήριο την εργασιακή και 

προσωπική αξιοπρέπεια των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν αποδείξει στο παρελθόν 

την εργατικότητα και την πίστη στους νόμους και την υπηρεσία. Αυτήν ακριβώς την 

αξιοπρέπεια οφείλει ο Δήμαρχος να αποκαταστήσει άμεσα και δημόσια, όπως 

δημόσια την προσέβαλε.  
 

 

- Καλούμε τον Δήμαρχο να ανακαλέσει άμεσα τις έωλες, προσβλητικές, 

πρωτοφανείς και απαράδεκτες δηλώσεις του, αποκαθιστώντας την αλήθεια.  
 

-  Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους του Δήμου Ιάσμου ότι θα είμαστε μαζί τους 

σε όποια ενέργεια και αν προβούν για τη διασφάλιση της εργασιακής και 

προσωπικής τους αξιοπρέπειας, με κάθε τρόπο. Ηθικό και υλικό.  
 

- Σε κάθε περίπτωση καλούμε τους συναδέλφους να σταθούν στο ύψος τους, 

γνωρίζοντας ότι το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στο 

πλευρό τους.  
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