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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Διευθυντή του 
Δήμου Βισαλτίας Μιχάλη Καρτερό για απρόκλητη τραμπούκικη επίθεση κατά του 
Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Νίκου Τράκα και του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Σερρών 
Μιλτιάδη Πανάγου.  
 Ο  Μιχάλης Καρτερός αντιμετώπισε τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων των 
Ο.Τ.Α. του Νομού Σερρών κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο αμαξοστάσιο 
του Δήμου Βισαλτίας με φραστικές επιθέσεις, ύβρεις, προπηλακισμό και διώξεις. 
Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πώς ο Μιχάλης Καρτερός είναι «συνάδελφος», 
Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας και όχι κάποιος Αιρετός, Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή 
έστω Δημοτικός Σύμβουλος. 
 Το πρωτοφανές γεγονός έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 
2017, στο αμαξοστάσιο της Νιγρίτας Σερρών. Με αφορμή τις προγραμματισμένες 
επισκέψεις του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκου 
Τράκα στους χώρους εργασίας των Δήμων του Νομού Σερρών για να ακούσει τα 
προβλήματα των εργαζομένων, αλλά και για να τους ενημερώσει σχετικά με τις 
δράσεις της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε Συγκέντρωση των εργαζομένων στο χώρο 
του αμαξοστάσιου παρουσία και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του 
Νομού Σερρών Μιλτιάδη Πανάγου.  
 Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εισέβαλε στην αίθουσα με άγριες διαθέσεις ο Διευθυντής του 
Δήμου Μιχάλης Καρτερός και προσπάθησε με φωνές, ύβρεις και απειλές να διακόψει 
την ομιλία του Προέδρου και να διαλύσει την συγκέντρωση των εργαζομένων, 
προφασιζόμενος ότι ο ίδιος δεν είχε δώσει άδεια για την συγκεκριμένη συγκέντρωση.     
 Έκπληκτοι ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-.Ο.Τ.Α., ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εργαζομένων και οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι παρακολουθούσαν την 
τραμπούκικη, αυταρχική και απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή του Δήμου, ενώ 
παράλληλα προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. 
 Μάλιστα, ο Διευθυντής του Δήμου Μιχάλης Καρτερός, μετά τις ύβρεις και 
απειλές που εκτόξευσε εναντίον του Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τον ενημέρωσε 
ότι δεν φοβάται κανέναν γιατί ήταν υποψήφιος Βουλευτής με το κόμμα του 



ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις προηγούμενες εκλογές, καθώς και δεν θα υπάρξει παρέμβαση του 
Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο του για τις συνθήκες εργασίας, γιατί είναι πολύ καλός φίλος με τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Ανδρέα Νεφελούδη. 
 Δεν έφταναν όλα αυτά, το ίδιο βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
τοπικού Τηλεοπτικού Σταθμού «Δίκτυο», ο «συνάδελφος» Διευθυντής συνέχισε την 
αήθη και βρώμικη επίθεσή του εναντίον του Πρόεδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκου Τράκα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «Συνδικαλιστική 
μαφία»!!!   
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο την οργανωμένη, βρώμικη επίθεση και δίωξη εναντίον του 
Προέδρου Νίκου Τράκα από τον «συνάδελφο» Διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας 
Σερρών Μιχάλη Καρτερό. Αν μέσα στο παραλήρημα του, βλέπει στο πρόσωπο του 
Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τακτικές «Συνδικαλιστικής μαφίας», τότε μάλλον 
κοιτάζει στον καθρέφτη και καλό θα είναι να σταματήσει τις «κακές παρέες» που τον 
επηρεάζουν αρνητικά.  
 Τον ενημερώνουμε επίσης εκ των προτέρων ότι, στην επόμενη επίσκεψη 
στους χώρους εργασίας του Δήμου Βισαλτίας είναι σίγουρο ότι δεν θα ζητήσουμε 
την άδεια του. Όχι γιατί έχουμε κομματικές «πλάτες», «αδελφούς προπαγανδιστές 
της κυβέρνησης» και «καλούς φίλους», απλά γιατί έχουμε δίπλα μας την συντριπτική 
πλειοψηφία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό μας κάνει να μη 
φοβόμαστε τίποτα και κανένα.  
 «Αγαπητέ συνάδελφε», κύριε Διευθυντά…, ευτυχώς οι εργαζόμενοι είδαν πολλά 
και κατάλαβαν ακόμη περισσότερα!   
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