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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Σερβίων-Βελβεντού ότι
επιχειρεί με απαράδεκτες μεθοδεύσεις να παρεμποδίσει την Ετήσια Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης.
Ενώ η Διοίκηση του Δήμου είχε ενημερωθεί εδώ και έναν μήνα για την
διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης του Συλλόγου, στις 6 Μαρτίου 2019, ο
Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος, με έγγραφό του προς τους
Προϊσταμένους των υπηρεσιών παρεμβαίνει με ωμό τρόπο αποσκοπώντας στην
υπονόμευσή της για λόγους καθαρά πολιτικούς-παραταξιακούς.
Θέτει θέμα δήθεν εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, μεταξύ άλλων, και με
αιτιάσεις παντελώς ανυπόστατες και αστείες δικαιολογίες καλεί τους εργαζόμενους
να μην παρευρεθούν στην Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Τους
ζητά δηλαδή να μην ασκήσουν ένα νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά τους. Και δεν είναι η
πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή υπονομεύει την συνδικαλιστική δράση.
Επειδή η στάση του εγείρει ερωτήματα, για τον αν έχει να κρύψει κάτι ή αν
εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες, καλά θα κάνει να διευκολύνει την άσκηση των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, παρέχοντας στους εργαζόμενους αλλά και στους
εκπρόσωπους τους κάθε απαραίτητη διευκόλυνση για την συμμετοχή τους στην
προγραμματισμένη Συνέλευσή τους.
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και ευθεία παρέμβαση του Δημάρχου κ.
Αθανάσιου Κοσματόπουλου στην συνδικαλιστική δράση και έκφραση των
εργαζομένων και καλούμε του Προϊσταμένους-Μέλη του Συλλόγου, να διαφυλάξουν
το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης.
Εάν ο Δήμαρχος μεθοδεύει την κατάργηση των Γενικών Συνελεύσεων ας αναλάβει και
την ευθύνη.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί το σύνολο των Εργαζομένων
του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού να συμμετάσχουν μαζικά στην Γενική τους Συνέλευση
προσυπογράφοντας το παρουσιολόγιο. Καλύπτει επίσης συνδικαλιστικά κάθε ενέργεια
είτε των Μελών είτε του Συλλόγου για την διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων
των εργαζομένων που όψιμα προσπαθεί να καταργήσει η Διοίκηση του Δήμου
Σερβίων–Βελβεντού.
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