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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει τον Δήμαρχο
Παιανίας Σπύρο Στάμου για την απαράδεκτη και αυταρχική απόφασή του να τιμωρήσει
εργαζόμενο του Δήμου Παιανίας με στέρηση μισθού δέκα πέντε (15) ημερών, επειδή απλά
άσκησε κριτική σε αποφάσεις του και δήθεν εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του!
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση-Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου
Παιανίας, ο συνάδελφος που τιμωρήθηκε, απλά αντέδρασε σε ακόμη μια άστοχη και
άσκοπη μετακίνηση δύο (2) συναδέλφων από την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου
Παιανίας και την τοποθέτηση στη θέση τους, μιας συναδέλφου με σύμβαση Ορισμένου
Χρόνου, της οποίας η σύμβαση λήγει τον Μάρτιο και μιας «εθελόντριας». Σημειώνεται πώς
η «εθελοντική» εργασία στις Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες απαγορεύεται ρητά και
κατηγορηματικά, αλλά ο Δήμαρχος κάνει πώς δεν το γνωρίζει. Αποτέλεσμα των
μετακινήσεων αυτών είναι μια Υπηρεσία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, να οδηγείται πολύ
σύντομα σε κλείσιμο.
Όσον αφορά στην κατηγορία για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, αυτό
δεν προκύπτει και δεν αποδεικνύεται από πουθενά, όταν μάλιστα ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης που ανήκει ο «τιμωρημένος» συνάδελφος δεν συνηγορεί στα δήθεν πλημμελή
καθήκοντα που ανακάλυψε ο Δήμαρχος.
Όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων, ο Δήμαρχος Παιανίας Σπύρος
Στάμου έχει επιδείξει και σε άλλες πολλές περιπτώσεις τέτοια αυταρχική,
τρομοκρατική και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους και τις
υπηρεσίες, όταν παράλληλα αγνοεί επιδεικτικά τις εισηγήσεις και επισημάνσεις τους, τόσο
για την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και για τις συνθήκες εργασίας στους
χώρους εργασίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τον Δήμαρχο Παιανίας να
ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ την εκδικητική και αντεργατική, τιμωρητική απόφαση για στέρηση
μισθού δέκα πέντε (15) ημερών από τον εργαζόμενο και να αλλάξει άρδην την αυταρχική
τακτική τρομοκράτησης και απαξίωσης που εφαρμόζει στο Δήμο Παιανίας. Τέτοιες
προκλητικές και απαράδεκτες πολιτικές είναι απόλυτα καταδικαστέες και υποδεικνύουν
«ιδιοκτήτη» προσωπικής επιχείρησης και όχι έναν Δήμαρχο.
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Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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