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Θέμα: Κατάργηση – παραβίαση ασυμβιβάστου ως προς την 
επαγγελματική δραστηριότητα της Ειδική Συνεργάτη του δημάρχου 
Φυλής, Ιωάννας Ζαλοκώστα του Θεοδώρου, κατοίκου Άνω Λιοσίων, 
οδός Ηλέκτρας 1, με βάση το άρθρο 163 του Ν.3584/07  
 
 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείτε, ως οφείλετε, τη νομιμότητα, στην 
περίπτωση της Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου Φυλής Ιωάννας 
Ζαλοκώστα, η οποία παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Ειδική Συνεργάτης 
δημάρχου, παρείχε (από 01/08/2015 έως 31/07/2016) και παρέχει (από 
29/7/2016 έως 30/7/2017) υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση στο Ν.Π.Δ.Δ 
του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) και με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 
των 24.180 ευρώ ανά σύμβαση. Υπηρεσίες, τις οποίες προφανώς και 
εγκρίνατε, εφόσον έχετε την αρμοδιότητα για τον έλεγχο κάθε είδους 
αποφάσεων του ΣΥΝ.ΠΑ.  
 
Σας καλούμε να παρέμβετε κατά νόμο, διότι πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ είναι ο 
Δημήτρης Καμπόλης, αντιδήμαρχος του δήμου Φυλής και μέλος του Δ.Σ ο 
Χρήστος Παππούς, δήμαρχος Φυλής. Αμφότεροι γνωρίζουν καλά ότι η 
Ιωάννα Ζαλοκώστα κατέχει διπλοθεσία σε δημόσια θέση και συνεπώς η 
παραβίαση του ασυμβιβάστου γίνεται συνειδητά από όλες τις πλευρές. 
 
Σημειώνεται, ότι η καταγγελία γίνεται στην παρούσα φάση, καθώς η ειδική 
σύμβαση εργασίας μεταξύ της Ιωάννας Ζαλοκώστα και του δήμου Φυλής 
αναρτήθηκε πριν λίγο καιρό στη Διαύγεια (συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 
2016, δηλαδή δυο χρόνια μετά τη σύναψή της).  
 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την ειδική σύμβαση εργασίας που 
συνήφθη στις 26/9/2014 μεταξύ του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και 
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της Ιωάννας Ζαλοκώστα, η τελευταία φέρεται να προσλήφθηκε ως Ειδική 
Συνεργάτης ΠΕ για θέματα οικονομικού περιεχομένων και δημοσίων 
σχέσεων. 
 
Ωστόσο, με βάση το ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 1410/ 17.10.2014) προσλήφθηκε ως 
Ειδική Συνεργάτης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία ΟΤΑ και νομικών 
προσώπων Δ.Δ και Ι.Δ του δήμου και όχι ως Ειδική Συνεργάτης ΠΕ για 
θέματα οικονομικού περιεχομένου και δημοσίων σχέσεων. 
 
Επιπλέον, η Ιωάννα Ζαλοκώστα εμφανίζεται να έχει συστήσει πρόσφατα από 
κοινού με άλλο πρόσωπο Ομόρρυθμη Εταιρία για την έκδοση τοπικής 
εφημερίδας με τον τίτλο ΦΥΛΗ FREE PRESS, η οποία δραστηριοποιείται στο 
δήμο Φυλής, προβάλλοντας τις δράσεις του. Εφημερίδα με κερδοσκοπικό 
στόχο, καθώς περιλαμβάνει και διαφημιστικές καταχωρήσεις. 
 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι ο ΣΥΝ.ΠΑ, παρά το γεγονός ότι υποχρεούται 
να το κάνει όπως όλοι οι Σύνδεσμοι στην Περιφέρεια Αττικής τους οποίους 
και εποπτεύετε, δεν αποστέλλει τις δαπάνες του για έλεγχο στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελεγκτικό Συνέδριο, 
υπηρεσία Επιτρόπου), γεγονός που είναι αρμοδιότητά σας να ελέγξετε και να 
πράξετε τα δέοντα. 
 
Με το δεδομένο ότι κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων, θεωρούμε ότι 
εξίσου σημαντικός με το ασυμβίβαστο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διοικήσεις του δήμου Φυλής και 
του ΣΥΝ.ΠΑ: με πλήρη περιφρόνηση προς τον πολίτη και τους θεσμούς, με 
σημαία την αδιαφάνεια, μη λογοδοτώντας πουθενά. Με εμφανή την τάση για 
ανεξέλεγκτη άσκηση της διοίκησης, που δε δεσμεύεται από κανένα θεσμικό 
περιορισμό και δεν επιθυμεί τον έλεγχο. 
 
 
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε από εσάς να ελέγξετε αν: 
 
α) Υπάρχει ασυμβίβαστο επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την Ιωάννα 
Ζαλοκώστα και ποιες είναι οι ενέργειες σας έτσι ώστε να καταλογιστούν οι 
κατά νόμο ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους (δήμαρχο Φυλής – μέλος 
Δ.Σ ΣΥΝ.ΠΑ, αντιδήμαρχο Φυλής – πρόεδρο ΣΥΝ.ΠΑ, ειδική συνεργάτη 
δημάρχου Φυλής – υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου ΣΥΝ.ΠΑ). 
 
β) Είναι νομότυπο το γεγονός ότι εμφανίζονται διαφορετικά στοιχεία για την 
πρόσληψή της Ιωάννας Ζαλοκώστα ανάμεσα στο σχετικό ΦΕΚ και την 
σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει με το δήμο Φυλής. 
 
γ) Η Ιωάννα Ζαλοκώστα αμειβόταν νόμιμα αυτά τα δύο χρόνια, με το 
δεδομένο ότι η καμία οικονομική πράξη δεν ισχύει αν δεν αναρτηθεί πρώτα 
στη Διαύγεια. 
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Είμαστε πεπεισμένοι πως θα κάνετε ότι είναι δυνατό, προκειμένου να 
σταματήσει ο εμπαιγμός της διοίκησης του δήμου Φυλής και του ΣΥΝ.ΠΑ 
τόσο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όσο και προς τους 
κατοίκους του δήμου Φυλής και των δήμων – μελών του ΣΥΝ.ΠΑ. 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 

Για τη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δημήτρης Μπουραΐμης 
 

 
 
Σας επισυνάπτουμε:  
α) ΦΕΚ Πρόσληψης 
β) Ειδική Σύμβαση Εργασίας αναρτημένη στη Διαύγεια 
γ) Σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου 
στον ΣΥΝ.ΠΑ 
δ) Ανανέωση της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου 
δημοσιογράφου στον ΣΥΝ.ΠΑ 
ε) Αντίτυπο φύλλου εφημερίδας στην οποία εμφανίζεται ως εκδότης και 
ομόρρυθμο μέλος σε εταιρία 
 
 
 


