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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει και καταδικάζει την βίαιη και
απρόκλητη συμπεριφορά πολιτών σε βάρος συναδέλφου της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Πύργου και καλεί τον Δήμαρχο
Πύργου να επιληφθεί της υποθέσεως και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να προστατεύσει τους υπαλλήλους του.
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Πύργου-Αρχαίας ΟλυμπίαςΖαχάρως, στις 26 Μαΐου 2020, δύο (2) πολίτες εισήλθαν στο χώρο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας, παραβιάζοντας τις σχετικές διατάξεις των μέτρων του
Υπουργείου Εσωτερικών προς αποφυγή διάδοσης του Covid-19 και αγνοώντας τις
ενστάσεις και τις αντιδράσεις του υπαλλήλου που ήταν στην είσοδο κατευθύνθηκαν
στο γραφείο της αρμόδιας υπαλλήλου με απειλητικές διαθέσεις.
Της επιτέθηκαν λεκτικά με φράσεις «σε έχω βάλει στο μάτι», «θα με βρεις
μπροστά σου», «θα τα πούμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προβούν και σε
ενέργειες με στόχο την πρόκληση σωματικής βλάβης βάρος της, με απώτερο
στόχο την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό της συναδέλφου για να υποκύψει σε
παράνομες πράξεις και να αποσπάσουν χρήματα του Δημοσίου συγγενικά τους
πρόσωπα για τα οποία δεν είχαν κριθεί δικαιούχοι βάσει των σχετικών διατάξεων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζει ότι, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ούτε απειλούνται, ούτε τρομοκρατούνται και ούτε φιμώνονται. Θα συνεχίσουν να
ασκούν τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα τους με βάση τις ανάγκες των πολιτών.
Καταγγέλλει το περιστατικό και εκφράζει την απόλυτη συμπαράσταση και στήριξη
της στους υπαλλήλους του Δήμου Πύργου.
Στηρίζει επίσης τη Στάση Εργασίας που αποφάσισε ο Σύλλογος Εργαζομένων
του Δήμου Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως για την ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020, από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι και καλεί τον Δήμαρχο
Πύργου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι υπάλληλοι να εκτελούν
απρόσκοπτα τα καθήκοντα τους και όχι να ζουν υπό το καθεστώς της
τρομοκρατίας και να είναι έρμαιο στις διαθέσεις οποιουδήποτε που θεωρεί ότι
θίγεται.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

