Τα προσωπικά ρουσφέτια και… το θέατρο του παραλό-γου στο Δήμο Μετεώρων

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες το θέα-τρο του παραλόγου που
έχει στήσει η Δημοτική Αρχή του κ. Θοδωρή Αλέκου με πρωταγωνίστρια,
δυστυχώς,...

την ίδια, αλλά και υπαλλήλους του Δήμου Μετεώρων. Μάθαμε ότι ο δήμαρχος
«πήγε να κάνει ένα καλό», σύμφωνα με τον αντιδήμαρχό του, και μετακίνησε
υπάλληλο από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε άλλη υπηρεσία.
Και «έκανε το καλό» ο δήμαρχος το περασμένο καλοκαίρι, ακριβώς όταν θα έπρεπε
η υπάλληλος να εμβολιαστεί για να συνεχίσει να εργάζεται, αλλιώς και κατά το
Νόμο θα έπρεπε να βγει σε αναστολή!!!...
Η Προϊσταμένη του Δήμου Μετεώρων πράττοντας τα νόμιμα έθεσε την υπάλληλο
σε αναστολή. Ωστόσο... μάθαμε πάλι ότι καίτοι βρίσκονταν σε αναστολή
απασχολούνταν στο αμαξοστάσιο του Δήμου, με εντολή δημάρχου που «ήθελε να
κάνει ένα καλό»!...
Και έρχεται τώρα η συγκεκριμένη υπάλληλος και με εξώδικο στην προϊσταμένη
Προσωπικού ζητάει αποζημιώσεις κλπ. και η Δημοτική Αρχή δεν σπεύδει να
παράσχει την κάλυψη, ως οφείλει. Αφήνει Προϊσταμένη του Δήμου εκτεθειμένη σε
δικαστικές περιπέτειες γιατί έκανε απλά τη δουλειά της, ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος
και η Δημοτική Αρχή παρανομούσαν.
Αναρωτιόμαστε απλά... Είναι δυνατόν;... Είναι δυνατόν ο ίδιος ο δήμαρχος να έχει
κάνει κάτι τέτοιο; Να έχει «σώσει» μια συγκεκριμένη υπάλληλο, από την
προβλεπόμενη αναστολή εργασίας και μετά να την μετακινεί σε άσχετες με το
αντικείμενό της υπηρεσίες και να μην πληρώνεται από πουθενά;
Τι είναι ο Δήμος Μετεώρων; «Μαγαζάκι» του κ. Αλέκου και του καθενός; Νομίζουν
ξεχνάμε ότι το 2019, με το που ανέλαβαν το Δήμο, η Επιθεώρηση Εργασίας βρήκε...
ανασφάλιστους εργαζόμενους να περιφέρονται στα γραφεία εν αναμονή
προσλήψεων;
Να απαντήσει άμεσα και επίσημα ο δήμαρχος:
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1) Δούλευε ή δουλεύει ακόμη η συγκεκριμένη υπάλληλος στο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι» και από πότε;
2) Απασχολήθηκε σε άλλο πόστο και από πότε;
3) Υποχρεούταν να είναι εμβολιασμένη;
4) Έπρεπε να βγει σε αναστολή;
5) Η υπεύθυνη προσωπικού έπραξε τα νόμιμα (αναλυτικά ποιες ενέργειες έλαβαν
χώρα με συγκεκριμένες ημερομηνίες και έγγραφα);
Απαιτούμε απαντήσεις ΤΩΡΑ. Δεν θα επιτρέψουμε να ρεζιλεύεται πανελλαδικά ο
Δήμος μας χάρη στα καμώματα των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής που
επιδίδονται μόνο σε προσωπικά ρουσφέτια και ρουσφετάκια. ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΟΣ.

ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
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