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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, που 

εκπροσωπεί οφείλει να απαντά σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της 
λειτουργίας της και πλήγματος της αξιοπιστίας της. Πόσο μάλλον όταν οι 
υπονομευτές έχουν βοήθεια και... «εκ των έσω». 

Σε Δελτίο Τύπου της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., η οποία εκπροσωπείται στην 
Ομοσπονδία και συμμετέχει στο Προεδρείο και κατέχει την θέση του Γενικού 
Γραμματέα στην Εκτελεστική Επιτροπή (Βασίλης Πετρόπουλος) που εκδόθηκε 
την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, αναφέρεται ψευδώς πως ουδέποτε αποφασίστηκε η 
άσκηση αγωγής κατά της ιστοσελίδας «aftodioikisi.gr» και αυτή η ενέργεια ήταν εν 
αγνοία της εν λόγω παράταξης. 

Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και φυσικά γι' αυτό υπάρχουν όχι 
μόνο επιχειρήματα αλλά και «ντοκουμέντα». Στις 29 Δεκεμβρίου του 2017 ο 
Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Βασίλης Πετρόπουλος υπέγραψε το υπ΄ 
αριθμ.: 11876/29-12-2017 Ένταλμα Πληρωμής, εξόφλησης Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών της Δικηγόρου Αθηνών «ΤΣΙΠΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ» για την 
εργασία «Σύνταξη και κατάθεση αγωγής Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά του κ. Βούζα». 

Επίσης, στις 5 Ιανουαρίου 2018 πρωτοκολλήθηκε (14/5-1-2018) στην 
Γραμματεία της Ομοσπονδίας το κατατεθειμένο στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) δικόγραφο του Δικηγορικού 
Γραφείου «ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΠΡΑ», το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλα τα 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Όσοι παραβλέποντας ακόμη και την υπογραφή τους και επικαλούνται 
επιλεκτικά «αμνησία» περιμένουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αναμένουμε 
από τον επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Ομοσπονδίας Βασίλη Πετρόπουλο είτε να ανακαλέσει τα όσα 
ψευδώς υποστήριξε ή να αναλάβει την ευθύνη της υπογραφής του. Δεν μπορεί να 
έχουν «και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο». 

Η δημοσιογραφική εύνοια δεν είναι το παν και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να γίνεται αφορμή για την παραπληροφόρηση των εργαζομένων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απαξίωση του κύρους της Ομοσπονδίας. Η 
συνδικαλιστική ανεξαρτησία και συνέπεια δεν μπαίνουν στο ζύγι.  

 

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


