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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) κ. Κωνσταντίνο Ιακώβου, για αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, 
αντισυνδικαλιστική  και αυταρχική συμπεριφορά και για προσπάθεια τρομοκράτησης 
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και τον καλεί αφού επανεξετάσει τις ενέργειές του και τις 
συνέπειες τους στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού στον οποίο 
προίσταται να συμμορφωθεί άμεσα.  

 
Ο  Πρόεδρος του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.  συγκεκριμένα, νομίζοντας πώς το Ν.Π.Δ.Δ. 

είναι «τσιφλίκι» του, έχει διαπράξει τα παρακάτω ατοπήματα: 
1. Προσπαθεί να διαχωρίσει τους εργαζόμενους του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. σε 

ευνοούμενους και αποδιοπομπαίους τράγους και με βάση την εργασιακή τους 
σχέση (μόνιμοι-ιδιωτικού δικαίου) αντίθετα με κάθε έννοια σωστής διοίκησης.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόσφατη απόφαση του για την μετακίνηση και 
μάλιστα εντός τριών ημερών- υπαλλήλων και ορισμό υπευθύνων στα Γραφεία 
των Παιδικών Σταθμών του 1ου και 2ου Τμήματος, με την οποία μετακινούνται 
αναιτιολόγητα και χωρίς καμμιά προηγούμενη γνώμη των ιεραρχικά 
Προϊσταμένων τους  τέσσερις  (4) υπεύθυνες Παιδικών Σταθμών και μία 
ακόμη υπεύθυνη παύεται από τα καθήκοντά της μετά από τριάντα ένα (31) 
συναπτά έτη υπηρεσίας, για να τοποθετηθεί στην θέση της αναξιοκρατικά 
συνάδελφος με βαθμό Γ΄, με  προφανείς συνέπειες την αποδιοργάνωση  των 
Σταθμών στο κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων 
των αιτήσεων εγγραφής και αναμένεται η πρόσκληση της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και το πλήγμα που θα επέλθει στην 
συναισθηματική τους σχέση τους με τα παιδιά που διαπαιδαγωγούσαν.  
Αναξιοκρατικά και κατά παράβαση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών  
Υπαλλήλων (Νν.3584/2007) στελέχωσε και την διοικητική του υποστήριξη 
ορίζοντας υπάλληλο βοηθητικών εργασιών ως γραμματέα του και 
Βρεφονηπιοκόμο ως διαχειρίστρια του λογαριασμού στο Facebook.  



Επίσης για λόγους τιμητικούς και εκφοβισμού συμπεριλαμβάνεται στις 
μετακινούμενες υπευθύνους η Τράϊα Ατανάσοβα η οποία επί χρόνια διευθύνει 
άριστα τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό-Παιδικό Σταθμό Αξιού και είχε την 
τόλμη να ασκήσει κριτική στον τρόπο διοίκησης και να υπερασπιστεί τους 
συναδέλφους της στις πράξεις εκφοβισμού τους από τον Πρόεδρο.  

2. Το αποκορύφωμα είναι ότι στις πρόσφατες  εκλογές των εργαζομένων για την 
ανάδειξη του εκπροσώπου τους στο Δ.Σ. του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. χρησιμοποιώντας 
καταχρηστικά την εξουσία του αξιώματος του και στην προσπάθειά του να 
ελέγξει και να  ποδηγετήσει την βούληση των εργαζομένων παρενέβη ανοικτά 
και απροκάλυπτα υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Οι προσπάθειες του όμως 
απέβησαν άκαρπες, οι εργαζόμενοι δεν υπέκυψαν στις απειλές και τους 
εκβιασμούς του και εξέλεξαν το εκπρόσωπο που ήθελαν.  
 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της 

στους εργαζόμενους του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και τους διαβεβαιώνει ότι θα είναι παρούσα  
και θα στηρίξει οποιοδήποτε ενέργεια αποφασίσουν για να εκδηλώσουν την αντίθεσή 
τους στις ενέργειες του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Τέλος, καλεί τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα να προβεί στις 
κατάλληλες κατά την γνώμη του ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη 
λειτουργία του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και να μην επαναληφθούν παρόμοιες συμπεριφορές  
από τον Πρόεδρο.  
 

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


