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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΑΣΜΟΥ 

 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει τις πρωτοφανείς ενέργειες και 

ανήκουστες δηλώσεις του Δημάρχου Ιάσμου κ. Οντέρ Μουμίν, που προφανή 

σκοπό έχουν την τρομοκράτηση, εκφοβισμό, κατασυκοφάντηση και απαξίωση των 

υπαλλήλων και υπηρεσιών του Δήμου στον οποίο προΐσταται, για να αποσείσει 

από πάνω του κάθε πολιτική και ποινική ευθύνη. 

Ειδικότερα στις 13 Μαΐου 2022, κάλεσε σε απολογία με ξεχωριστές 

κλήσεις, δέκα (10) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και υπηρεσιών. Τους  

καταλόγιζε και τους εγκαλούσε για πληθώρα πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

όπως αμέλεια, ατελή ή μη έγκαιρη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, 

την άσκηση κριτικής Προϊσταμένης Αρχής δημοσίως με σκόπιμη χρήση 

ανακριβών στοιχείων, ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημότες, μη έγκαιρη εκτέλεση 

του Τεχνικού Προγράμματος. Στην συνέχεια, μετά από συνάντηση με τον Σύλλογο 

των Εργαζομένων, διαπίστωσε ότι κανείς υπάλληλος δεν διέπραξε πειθαρχικό 

παράπτωμα και τους απάλλαξε. 

Επανήλθε δριμύτερος στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 και με Δημόσια 

Ανακοίνωση, καταφέρεται κατά των υπαλλήλων, ισχυριζόμενος αναληθώς ότι 

η πλειοψηφία τους, αποφεύγουν να εργάζονται αποτελεσματικά και χωρίς 

αυτοθυσίες, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των δημοτών. Όμως οι δημότες 

ξέρουν πολύ καλά, ότι οι υπάλληλοι των Δήμων με αυταπάρνηση, 

διακινδυνεύοντας την υγεία τους και παρά τις πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και 

εξοπλισμό προσπαθούν να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. 

Το αποκορύφωμα είναι ότι ζήτησε τις παραιτήσεις όλων Γενικών 

Διευθυντών, Διευθυντών, Τμηματαρχών ακόμα και των Ειδικών Συνεργατών 

που επέλεξε ο ίδιος. Χρειάστηκε  τρία (3) ολόκληρα χρόνια, για να βγάλει το 

συμπέρασμα, ότι το ογδόντα τοις εκατό (80%) των υπαλλήλων παίρνει μόνο το 

μισθό του και πρέπει να πάει σπίτι του, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

λειτουργία των υπηρεσιών είναι ο ίδιος.  

Πληροφορούμε τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μάλλον ονειρεύεται και 

νοσταλγεί άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα, ότι αυτά έχουν περάσει 

ανεπιστρεπτί. Δυστυχώς για αυτόν, όπως έπρεπε πολύ καλά να γνωρίζει καθότι 



είναι Δικηγόρος, υπάρχουν Νόμοι και διαδικασίες, οι οποίες όλα αυτά που θέλει 

να κάνει τα απαγορεύουν και τα καθιστούν όνειρα θερινής νυκτός. 

Ο μόνος δρόμος που απομένει στον κύριο Δήμαρχο, αφού όπως δημοσίως 

ομολογεί, αδυνατεί να επιτελέσει το έργο που του ανέθεσαν οι δημότες, είναι 

αυτός της  παραίτησης και τις επιστροφής των μισθών που άδικα εισέπραξε. 

Πρώτα όμως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να εξηγήσει στην τοπική κοινωνία, 

πως με τις πολλές απευθείας αναθέσεις που έχει κάνει, διασφαλίζει το Δημόσιο 

συμφέρον και σέβεται τα χρήματα των δημοτών.   

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τους εργαζόμενους του Δήμου Ιάσμου και τους 

διαβεβαιώνει ότι σύντομα  εκ του σύνεγγυς από κοινού να  αποφασιστούν και να 

οργανωθούν οι τρόποι αντίδρασης. Η τρομοκρατία, ο εκφοβισμός και η 

προσπάθεια απαξίωσης και κατασυκοφάντησης των εργαζομένων δεν θα 

περάσουν!!!!  

 

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

 


