
 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021 

 Αριθμ. Πρωτ.: 69 
 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ, ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

 
 

Συχνά πυκνά βλέπει το φως της δημοσιότητας μια συνδικαλιστική 
αντιπαράθεση στο Δήμο Αλίμου που υποβαθμίζει το κύρος του συνδικαλιστικού 
κινήματος πανελλαδικά. 

Η όποια συνδικαλιστική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με όρους 
διαλόγου, κριτικής αντιπαράθεσης και με μόνο κριτήριο την βούληση των 
πολλών που επιβάλλουν οι δημοκρατικές διαδικασίες στο πλαίσιο πάντα της 
λειτουργίας του Συλλόγου Εργαζομένων-Υπαλλήλων του Δήμου Αλίμου. 

Πολλές φορές η αντιπαράθεση αυτή δύναται να λαμβάνει έντονα 
συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. 

Πάντα, ως Ομοσπονδία, προάγουμε και συνιστούμε την επίλυση των 
διαφορών στα συλλογικά όργανα του κάθε Συλλόγου, όπου η ψήφος των πολλών 
αποτελεί την μοναδική κατευθυντήρια γραμμή που οφείλουν να ακολουθήσουν 
όλοι, με απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα των μειοψηφιών να εκφράζουν ελεύθερα, 
ανοιχτά και ανεμπόδιστα τις προσωπικές πολιτικές και συνδικαλιστικές τους 
απόψεις. 

Οι προσφυγές, τα εξώδικα και οι μηνύσεις, που πολλές φορές δεν έχουν καν 
συνδικαλιστικό επίδικο αλλά προσωπικές εμπάθειες και στην πλειοψηφία 
αγγίζουν τα όρια του προσωπικού αλλά και συλλογικού εξευτελισμού, είναι 
καταδικαστέες. 

Στο πλαίσιο καταδικάζουμε την Αναστασία Παπαχρήστου, εκπρόσωπο του 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο Δήμο Αλίμου, η οποία εκτός των Εξώδικων που στέλνει και 
τα οποία αποκρύπτει (άραγε σε τι διαφέρει από τον Δήμαρχο Αλίμου) προσέφυγε 
αλλεπάλληλες φορές μαζί με άλλους και αυτή στην «αστική δικαιοσύνη» κατά 
Μελών του Δ.Σ του Συλλόγου, με καταγγελίες που αφορούν μέχρι και 
κακοδιαχείριση του Ταμείου του Συλλόγου από τις οποίες όμως καταγγελίες οι 
«κατηγορούμενοι» αθωώθηκαν!!! Χωρίς ποτέ να έχουν το θάρρος να ανακαλέσουν 
όσα αδίκως τους καταλόγισαν. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι, να 
αιωρείται ο εξευτελισμός και να μένουν η απαξίωση και η ρετσινιά. 



Είναι αδιανόητο συνάδελφοι του Δήμου Αλίμου να βγαίνουν στην σέντρα, 
από δήθεν «εκπροσώπους» τους, τυλιγμένοι σε μία κόλλα χαρτί που 
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο με την παραίνεση να διωχθούν πειθαρχικά, διότι δεν 
έκαναν ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας!!! 

Οι θέσεις, οι απόψεις, η συνδικαλιστική δράση επικροτείται και 
επιβεβαιώνεται με την ψήφο, την στήριξη και την συναίνεση των συναδέλφων 
και όχι στα «αστικά δικαστήρια» που ουκ ολίγες φορές έχουν αποδειχθεί 
«ταφόπλακα» για τα εργατικά δικαιώματα και διώκτης του οργανωμένου 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

Καλούμε το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Αλίμου και την συνάδελφο Αναστασία 
Παπαχρήστου να αποσύρουν τις δικαστικές διενέξεις (εξώδικο σε άλλη παράταξη) 
και τις πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων, που εκτός των άλλων δίνουν το άλλοθι 
στην Διοίκηση του Δήμου Αλίμου να βαδίζει σε αντίστοιχο απαράδεκτο 
«μονοπάτι»… 

Όσο για τις συλλογικότητες, Συλλόγους και Ομοσπονδίες, πριν προχωρήσουν 
σε καταγγελίες και έκφραση συνδικαλιστικής και συναδελφικής «αλληλεγγύης» σε 
θέματα και γεγονότα για τα οποία δεν έχουν σφαιρική ενημέρωση, καλό είναι να 
τις αποφεύγουν, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. και την 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


