
                                                                         

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Δήμος Πετρούπολης: Η Διοίκηση συνδικαλίζεται και το Σωματείο διοικεί!!! 

 
 

Στο Δήμο Πετρούπολης, φαίνεται πως η Δημοτική Αρχή και το Σωματείο 

Εργαζομένων έχουν μπερδέψει τους ρόλους τους. 

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» με ανακοίνωσή της, στις 10 

Οκτωβρίου 2016 ουσιαστικά είχε «καταγγείλει» το Σωματείο Εργαζομένων του 

Δήμου Πετρούπολης για την διαφορετική στάση που κράτησε στο ζήτημα της 

απόλυσης πολύτεκνης εργαζόμενης που απασχολείτο με τους προσωρινούς πίνακες 

στο Δήμο μετά από επτά (7) χρόνια εργασίας, όταν για παρόμοια περίπτωση είχε 

κατακεραυνώσει τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. Ζήτησε να μην εκδοθεί η 

διαπιστωτική πράξη απόλυσης εργαζομένης… κάτι που στο Δήμο Πετρούπολης συνέβη 

στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2016 χωρίς να ανοίξει «ρουθούνι». 

Αντί του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης, απάντησε ο 

Δήμαρχος!!! Απαριθμώντας τους αγώνες που έκανε για την επίλυση του 

προβλήματος… 

Κύριε Δήμαρχε δεν σε κατηγορήσαμε γι΄ αυτό. Ούτε όφειλες να απαντήσεις 

αντί του Σωματείου. Για μια φορά όμως ακόμη αναδεικνύεται και ο τρόπος 

λειτουργίας του κομματικοεργοδοτικού συνδικαλισμού που καταργεί κάθε θεσμική 

ανεξαρτησία και αυτονομία. Η Διοίκηση συνδικαλίζεται και το Σωματείο διοικεί!!! 

Μας εγκαλεί ο Δήμαρχος Πετρούπολης για το ποια στάση «… κράτησε η 

Συνδικαλιστική Ανατροπή στο ζήτημα των εργαζομένων με Προσωρινούς Πίνακες… με 

ποια ανακοίνωση ή παρουσία;». 

Πάλι μπερδεύεστε κ. Δήμαρχε. Δεν απολογούμαστε σε Αιρετούς αλλά στους 

εργαζόμενους. Δεν εκφραζόμαστε μέσα από σχέσεις συνδιοίκησης αλλά μέσα από 

την Ομοσπονδία μας (θα την γνωρίζετε) η οποία εξέδωσε σειρά Ανακοινώσεων και 

εγγράφων (512/7-6-2016, 517/8-6-2016, 760/26-9-2016 και 780/29-9-2016) αλλά και 

αγωνιστικών-κινηματικών παρεμβάσεων τα οποία προφανώς αγνοείτε!!! Ούτε 

οφείλουμε να σας επισημαίνουμε πως το θέμα ετέθη  από το σύνολο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, στον Υπουργό Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, στον Υφυπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Μπαλάφα και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. 



Εσείς κ. Δήμαρχε οφείλατε αν επιθυμούσατε να απαντήσετε μόνο στο εάν 

διώκετε μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης για το 

«ασυγχώρητο» πράγματι παράπτωμα της... «κακόβουλης άσκησης κριτικής των 

πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής που γίνεται Δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, 

με σκόπιμη χρήση εν γνώση εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά 

απρεπείς εκφράσεις» και εάν τελικά με συνοπτικές διαδικασίες του επιβλήθηκε η ποινή 

της έγγραφης επίπληξης!!! 

Αλλά μάλλον για αυτό, απάντηση θα λάβουμε από το Σωματείο Εργαζομένων 

Δήμου Πετρούπολης ... και ο νοών νοείτω!!! 

 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 
 


