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Καταγγελία του Σωματείου εργαζόμενων δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
Νέας Χαλκηδόνας για τη συμπεριφορά του Δημάρχου Γιάννη Βούρου.
Οι απειλές δεν θα περάσουν!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/06/2022
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΗΘΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ… ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…
Σήμερα, ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας με
μεγάλη προσέλευση και επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο
παρουσίασε τα προβλήματα που μαστίζουν τις υπηρεσίες μας και
κατέθεσε απολογισμό της δράσης του από τις 8 Δεκεμβρίου 2021
που συγκροτήθηκε.
Σας ενημερώνουμε, ότι καταθέσαμε από την πρώτη συνάντησή μας
με το Δήμαρχο, στις 20 Δεκεμβρίου, τα αιτήματα των συναδέλφων
μας και δεσμεύτηκε να δοθούν λύσεις στα περισσότερα από αυτά.
Ακολούθησαν και επόμενες συναντήσεις μαζί του και πάντοτε
λαμβάναμε θετική πρόθεση από την πλευρά του για την επίλυσή
τους. Διαπιστώσαμε, όμως εν τέλει» ότι η θετική πρόθεση
παρέμενε στις δια ζώσης συζητήσεις μας και δεν την ακολουθούσε
η υλοποίηση των δεσμεύσεων του. Σχετικά με τα προβλήματα μας,
αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής: έλλειψη Μέσων Ατομικής
Προστασίας, ασυντήρητα οχήματα, έλλειψη μηχανολογικού
εξοπλισμού, ακατάλληλες εγκαταστάσεις, εντατικοποίηση των
εργασιών στις περισσότερες υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού,
αδυναμία δίκαιης διαχείρισης του προσωπικού, παραχώρηση
δημόσιου χώρου στην εκκλησία, προκειμένου να χτιστεί ναΐσκος
(υπενθυμίζουμε και την παραχώρηση στη Μητρόπολη, δυο χρόνια
πριν περίπου, οικοπέδου του Δήμου, όπου επρόκειτο να ανεγερθεί
ο 3* Παιδικός Σταθμός της Νέας Φιλαδέλφειας), ανάθεση σε
ιδιώτη την τοποθέτηση φωτιστικών ΙΕΟ στην πόλη, ολιγωρία στην
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οικονομικών εκκρεμοτήτων σε συναδέλφους, άδικη
δεδουλευμένων ημερομισθίων σε συναδέλφισσα. έλλειψη
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ακραίων
συνθηκών κ.α.

Σήμερα, λοιπόν, επειδή, δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπαιγμό,
αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στη Γενική μας συνέλευση, ότι την Πέμπτη
16 Ιουνίου θα απέχουμε από την εργασία μας, θα συγκεντρωθούμε
στις 8.00πμ έξω από το Δημαρχείο διεκδικώντας συνάντηση με το
Δήμαρχο για δρομολόγηση άμεσης επίλυσης των δίκαιων αιτημάτων
μας. Εάν δεν υπάρξει γόνιμη συνάντηση, θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας με αποχή από τις υπηρεσίες μας, έως ότου πετύχουμε
τη διευθέτηση των αιτημάτων μας.
Η απόφασή μας. αυτή. όμως, εξόργισε τη Δημοτική αρχή και ο
Δήμαρχος Γιάννης Βούρος, ο άνθρωπος του πολιτισμού, τηλεφώνησε
το μεσημέρι στον Πρόεδρο του Σωματείου, ο οποίος μαζί με άλλα
τέσσερα μέλη του προεδρείου συμμετείχε στον απολογισμό της
σημερινής Γενικής Συνέλευσης και ξεστόμισε τις εξής απειλές:
«Είστε αχάριστοι από την πρώτη στιγμή και θα πάρετε τ’ αρχίδια
μου σε αυτά που ζητάτε (δυο φορές)», «θα σας κυνηγήσω όλους
και εσένα ειδικά μέχρι να βρεις μαύρο χιόνι».. Τα σχόλια είναι
περιττά.
Καταγγέλλουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του Δημάρχου Γιάννη
Βούρου και του στέλνουμε το μήνυμα, ότι η εξαπόλυση υβριστικών
σχολίων και απειλών που σκοπό έχει τον εκφοβισμό μας, δεν μας
τρομοκρατούν και δεν μας απομακρύνουν από το στόχο μας, αλλά
μας ενδυναμώνουν πιο πολύ να συνεχίσουμε το δίκαιο αγώνα μας,
για την καλυτέρευση της εργασιακής μας καθημερινότητας και της
ζωής μας, που έχουν άμεση σχέση και με την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών μας προς τους πολίτες, όπως απορρέει από
τα καθήκοντά μας.

