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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις του
Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια του να σταματήσει
την δικαστική περιπέτεια επτά (7) εργαζόμενων του Δήμου, οι οποίοι καλούνται να
καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για παράβαση καθήκοντος.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού έχει προκηρύξει για την
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 το πρωί
έως το τέλος του ωραρίου, για να διευκολύνει τους συναδέλφους να μεταβούν
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ένδειξη συμπαράστασης των
διωκόμενων ποινικά τριών μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος και των τεσσάρων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου
του Δήμου Θερμαϊκού. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά αυτή την
κινητοποίηση.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού οι εν λόγω
υπάλληλοι θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ασήμαντη
υποτιθέμενη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου από την μη είσπραξη τελών
ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Νέων Επιβατών. Επισημαίνεται ωστόσο,
ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα ο Δήμος Θερμαϊκού, είχε πληγεί από τις
καταστροφικές πλημμύρες της 6ης Σεπτεμβρίου του 2016 και είχε κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρατάθηκε έως την 9η Ιουλίου 2020, με
προφανή συνέπεια να τεθούν για τις υπηρεσίες του Δήμου άλλες επείγουσες
ενέργειες ως προτεραιότητες (καταγραφή, αποκατάσταση ζημιών κ.α.).
Οι επτά (7) εργαζόμενοι του Δήμου Θερμαϊκού βρίσκονται στην δεινή
αυτή θέση και υφίστανται την ψυχική οδύνη όχι από δόλο ή γιατί σκόπιμα
παρέβησαν τα καθήκοντα τους. Πληρώνουν απλά την υποστελέχωση των
υπηρεσιών και τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης. Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης αυτό που προέχει είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η
αποκατάσταση των ζημιών στο Δήμο. Αυτό έκαναν και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι
που βρίσκονται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επισημάνει την υποστελέχωση των υπηρεσιών πολλών
Δήμων, την έλλειψη μόνιμου προσωπικού και την υπερεργασία. Είναι συνέπεια
των μνημονιακών πολιτικών και της σκόπιμης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, απαξίωσης
του προσωπικού και του εξοπλισμού των Δήμων από τους Αιρετούς για να
ανοίξουν την πόρτα στα ιδιωτικά, εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

