
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ… 
 

Συνδικαλιστικά «μαθήματα» στην ηγεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που 
υποκρύπτουν μικροπαραταξιακά και μικροκομματικά συμφέροντα επιχειρεί να 
κάνει το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου. 

Με πρόσφατο έγγραφο (αριθμ. πρωτ.: 95/31-7-2017) που απέστειλε στον 
Δήμαρχο Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου καταφέρονται εναντίον του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Γραμματέα της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
Νίκου Τράκα. 

Χρησιμοποιούν απαξιωτικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, γράφοντας 
για «ιδιωτικά ραντεβού δύο κομματικών φίλων», αναφερόμενοι στην πρόσφατη 
συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Νίκος Τράκας με τον 
Δήμαρχο Αλίμου για ένα σημαντικό θέμα, όπως είναι αυτό των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας. 

Κατ’ αρχήν, θέλουμε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς συναδέλφους, αν και 
το γνωρίζουν, πώς η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι η μόνη 
ακομμάτιστη και αδέσμευτη συνδικαλιστική παράταξη. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται 
προσπάθεια η παράταξη και ο Γραμματέας της να  ταυτισθούν με κομματικούς χώρους 
μάλλον είναι ατυχής και ανόητη ενέργεια. Αυτοί που εντέχνως θέλουν να μας 
προσάψουν κομματικούς καθοδηγητές ή ταμπέλες ας κοιτάξουν αλλού και μην κρίνουν 
εξ ιδίων τα αλλότρια. 

Όσον αφορά στη συνάντηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Γραμματέα της παράταξής μας με τον Δήμαρχο Αλίμου, 
ενημερώνουμε το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι, ο Νίκος Τράκας δεν 
λειτουργεί ατομικά, αλλά εκπροσωπεί την Εκτελεστική Επιτροπή στις 
συναντήσεις του με τους Αιρετούς και όχι μόνο. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει δομή και 
αρχές, ο Πρόεδρος της λειτουργεί βάσει αυτών, ενημερώνει τους επικεφαλής των 
παρατάξεων και τα υπόλοιπα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ειδικά όταν πρόκειται 
για σοβαρά ζητήματα όπως αυτό που ανέκυψε στο Δήμο Αλίμου με τα συνταγματικά 
κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες των εργαζομένων. 



Τέλος, επειδή η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκπροσωπεί χωρίς διακρίσεις όλους τους 
εργαζόμενους των Συλλόγων-Μελών της σας ενημερώνουμε ότι, η παρέμβαση του 
Νίκου Τράκα στο πρόβλημα με την χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών στους 
δικαιούχους που δημιουργήθηκε στο Δήμο Αλίμου ήταν καθοριστική. Το 
πρόβλημα λύθηκε από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. και Γραμματέα της παράταξής μας, με την άμεση παρέμβαση του και αυτό 
ίσως ενοχλεί... Και ενοχλεί γιατί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου δεν 
κάλεσε θεσμικά τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας να 
παρέμβει, όπως δεν τον κάλεσε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, όπως δεν τον έχει καλέσει ποτέ έως τώρα για 
σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Αλίμου. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η υποκρισία, η συκοφάντηση και η λασπολογία, είναι συμπεριφορές που 
απεχθανόμαστε και ουδέποτε εκφράσαμε με κανένα τρόπο. 

Σας καλούμε να πράξετε το ίδιο και να αφαιρέσετε τις κομματικές και 
παραταξιακές παρωπίδες που φοράτε και να συμπεριφερθείτε με ειλικρίνεια και 
σεβασμό σε κάθε προσπάθεια που μόνο στόχο έχει την επίλυση των προβλημάτων 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Μην προσπαθείτε να καλύψετε την δική σας ανεπάρκεια κάνοντας επιθέσεις σε 
άλλους γιατί έτσι προστάζει η «κομματική και παραταξιακή γραμμή». Αυτές είναι 
λογικές και πρακτικές ξεπερασμένες και απορριπτέες από την κοινωνία και τους 
εργαζόμενους. 
 

Αθήνα, Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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