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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ, ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ  
ΜΗΝΥΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ…!!!  

 
Πρωτοφανές περιστατικό για τα Ελληνικά δεδομένα, καταγράφηκε πριν 

λίγες ημέρες στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Συγκεκριμένα, Αντιδήμαρχοι, 
ο Γενικός Γραμματέας, ο Νομικός Σύμβουλος και ο «Διευθυντής» του Γραφείου 
Δημάρχου της Διοίκησης του Δήμου Γλυφάδας «μπούκαραν» με 
«κινηματογραφικό» τρόπο σε χώρο εργασίας που ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης κατόπιν εντολής του Δημάρχου Γλυφάδας Γ. 
Παπανικολάου! 

 Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης, οι παραπάνω εισβολείς, με στυλ «σκληρού καουμπόη» που 
εισβάλει σε «σαλούν της άγριας Δύσης», εισέβαλαν αιφνιδιαστικά και 
προκλητικά στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης και συγκεκριμένα στο σημείο που γίνεται η προσωρινή 
εναπόθεση κλαδιών με σκοπό τον τεμαχισμό τους από τον κλαδοτεμαχιστή, την ώρα 
που παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι του Δήμου έκαναν απλά τη δουλειά τους, 
εκτελώντας τα καθημερινά καθήκοντα που τους είχε αναθέσει η υπηρεσία.  

Απαίτησαν από τους εργαζόμενους με τρόπο προκλητικό, απαράδεκτο και 
προσβλητικό, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα κάθε είδους απειλές εναντίον τους, να 
σταματήσουν άμεσα κάθε εργασία και να αποχωρήσουν από τον χώρο στον οποίο, 
όπως ισχυρίστηκαν, βρίσκονταν παράνομα καθώς ανήκει στον Δήμο Γλυφάδας! 

Το «Γουέστερν» όμως δεν τελείωσε εκεί!!! 
Αφού κλήθηκαν από τους παρευρισκόμενους εργαζόμενους, ο Διευθυντής 

της υπηρεσίας Καθαριότητας και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, ακολούθησε διένεξη μεταξύ των δύο πλευρών και με 
παρέμβαση της Αστυνομίας οι εισβολείς οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα 
Αργυρούπολης όπου οι εκπρόσωποι του Δήμου Γλυφάδας με περίσσιο θράσος και 
χωρίς ίχνος ντροπής κατέθεσαν μήνυση εναντίον των εργαζομένων της υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης γιατί απλά βρίσκονταν στο 
χώρο εργασίας τους και έκαναν τη δουλειά τους! 



Η Ομοσπονδία μας δεν είναι αρμόδια και δεν θα εισέλθει σε τυχόν 
γεωγραφικές διαφορές σχετικά με τα όρια των δύο Δήμων. Είμαστε όμως 
υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την υπηρεσιακή κατάσταση και 
την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που παλεύουν 
καθημερινά με ελάχιστα μέσα και πενιχρούς μισθούς να φέρουν εις πέρας το 
δύσκολο έργο τους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει απερίφραστα και 
κατηγορηματικά τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου και όλα τα 
εμπλεκόμενα Μέλη της Διοίκησής του για την απαράδεκτη, αυταρχική και 
τραμπούκικη συμπεριφορά τους απέναντι στους εργαζόμενους του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης και τους ενημερώνει ότι δεν δεχόμαστε απειλές και 
εκφοβισμούς από κανένα.  

Θα έπρεπε να το έχει καταλάβει ήδη αυτό ο Δήμαρχος Γλυφάδας που έχει 
προσπαθήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν να μας εκφοβίσει και απέτυχε.  

Τον καλεί ταυτόχρονα να αποσύρει άμεσα τις μηνύσεις που κατέθεσαν τα 
Μέλη της Διοίκησής του εναντίον των εργαζομένων διότι σε διαφορετική 
περίπτωση η αντίδραση των εργαζομένων θα είναι δυναμική και μαζική τόσο σε 
Νομικό όσο σε συνδικαλιστικό επίπεδο. 
 

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

 


