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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σοβαρές καταγγελίες για μη τήρηση της νομιμότητας, παραλήψεις στα
μέτρα ασφαλείας και ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων στον Δήμο ΔάφνηςΥμηττού, κοινοποιήθηκαν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από το Σωματείο
Εργαζομένων. Η Ομοσπονδία καλεί την Δημοτική Αρχή του κ. Μιχάλη
Σταυριανουδάκη και ειδικά τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Κωνσταντίνο
Χαρίση, να απαντήσουν στα όσα καταγγέλλονται, να αποκαταστήσουν τη
νομιμότητα και να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας, καθ’ ότι παιχνίδια στις πλάτες
των εργαζομένων με κίνδυνο τις ζωές τους δεν μπορούν να γίνονται.
Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
Δάφνης-Υμηττού Αττικής, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου έχει
προσληφθεί συγγενικό πρόσωπο του Αντιδημάρχου μέσω Κοινωφελούς
Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.) και η εν λόγω υπάλληλος αποφεύγει επιδεικτικά να
παρουσιαστεί στην υπηρεσία όπως έχει υποχρέωση. Το πιο προκλητικό, αλλά
και παράνομο, είναι πώς με τις ευλογίες του κ. Χαρίση η συστηματική απουσία
του συγγενικού του προσώπου αποκρύπτεται καθημερινά, καλύπτοντας την
γνωστή στους πάντες στο Δήμο αργομισθία. Με ποιου εντολή κύριε Δήμαρχε;
Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Δάφνης-Υμηττού Αττικής
καταγγέλλει επιπλέον, παραποίηση εγγράφου που αφορά στην
ακαταλληλότητα οχήματος, κινήσεις οχημάτων χωρίς τα προβλεπόμενα
έγγραφα και με οδηγούς που δεν έχουν την απαραίτητη άδεια, μη χορήγηση
από το Δεκέμβριο του 2016 έως σήμερα των απαραίτητων Μέσων Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.), μη εμβολιασμό εργαζομένων όπως προβλέπεται από το
Νόμο και μία σειρά άλλων ενεργειών που αντίκεινται στην νομιμότητα και στην
ίση μεταχείριση των εργαζομένων.
Η Δημοτική Αρχή Δάφνης-Υμηττού θα πρέπει να αντιληφθεί πώς οι
υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι τσιφλίκι κανενός και οι εργαζόμενοι, ειδικά στην
περίοδο της κρίσης, δίνουν τα πάντα προκειμένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Ειδική μεταχείριση σε
«ημέτερους» και συγγενικά πρόσωπα δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ιδίως, όταν
συνοδεύεται από παρανομίες. Θα πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να
αναλογιστεί τις ευθύνες πριν πάρουν διαφορετική τροπή τα πράγματα…
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