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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει για ρεβανσισμό και μισαλλοδοξία τον Δήμαρχο Σερβίων 
Χρήστο Ελευθερίου, καθώς αυθαίρετα και με το έτσι θέλω εκδιώκει υπαλλήλους του 
Δήμου. 

Τελευταίο... επίτευγμα του ήταν να στοχοποιήσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης Ιωσήφ Μιχαηλίδη, καλώντας τον σε 
απολογία για φερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, χωρίς προηγουμένως να διατάξει 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ως όφειλε. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, 
αποσκοπεί στο να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψη του εν λόγω συναδέλφου για να 
ξεδιπλώσει εν συνεχεία το σχέδιο απαξίωσης και υπηρεσιακού υποβιβασμού του. 

Ο κ. Δήμαρχος επιδεικνύοντας ανεξήγητο και άκρατο μένος θυμήθηκε δήθεν 
πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 
του Νομού Κοζάνης έχει δώσει μήνες πριν έγγραφες εξηγήσεις, για να τον υποβιβάσει 
με την υπ΄ αριθμ.: 20/2021 Απόφαση του υπηρεσιακά, από Διευθυντή σε υπάλληλο και να 
τον τοποθετήσει σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα μακριά 
από την έδρα του Δήμου και το σπίτι του. 

Αν αυτό δεν είναι εκδίκηση, μισαλλοδοξία και δόλιο χτύπημα, τότε τι είναι; 
Διώκει τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη γιατί τόλμησε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των 
εργαζομένων που εκπροσωπεί, όταν πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν στον στόχαστρο του 
Δημάρχου Σερβίων. Από την εκλογή του και μετά ο κ. Ελευθερίου έχει κάνει τις 
μετακινήσεις προσωπικού και τις αλλαγές Προϊσταμένων μόνη του και εμμονική ασχολία. 
Λες και δεν έχει με τίποτα άλλο να ασχοληθεί. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζει πώς, η συμπεριφορά του Δημάρχου Σερβίων είναι 
κατακριτέα και καταδικαστέα και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Πόσο μάλλον 
όταν Αιρετοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν τους 
εργαζόμενους. Αυτό επιδιώκει και ο κ. Ελευθερίου στοχοποιώντας τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης. 

Η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη και το δικαίωμα του ως 
Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης να προασπίζει τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και να αγωνίζεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων 
τους και καλεί τον Δήμαρχο Σερβίων να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να ανακαλέσει 
τις εις βάρος του συναδέλφου Αποφάσεις. 

 

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


