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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την χθεσινή τους 

κινητοποίηση και τη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω όσον αφορά στην 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, όπως η διασφάλιση του καθεστώτος 
ασφάλισης των Β.Α.Ε., η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις 
ιδιωτικοποιήσεις και τη ενίσχυση των Ο.Τ.Α. με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Η Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το 
Υπουργείο Εσωτερικών ήταν μεγαλειώδης και η συμμετοχή των εργαζομένων 
στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας καθολική. Έστειλαν το μήνυμα πώς κανείς 
δεν μπορεί να παίζει με τις θέσεις εργασίας τους, όπως επίσης και να αμφισβητεί, 
να υπονομεύει και να επιχειρεί την κατάργηση των οικονομικών και εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. Φθάνει πια ο εμπαιγμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η 
οποία συνεχίζει να ασκεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που καταδικάζει τους 
εργαζόμενους και εξυπηρετεί το κεφάλαιο. 

Είχε προηγηθεί η άκαρπη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, την Τρίτη 23 
Ιουνίου 2020. Ο κ. Υπουργός δεν δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση κανενός εκ των 
αιτημάτων που του τέθηκαν από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, μη αφήνοντας 
περιθώρια άλλης επιλογής από την συνέχιση των αγώνων και των κινητοποιήσεων. 

Ως επόμενη αγωνιστική κινητοποίηση έχει ορισθεί, η συμμετοχή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. στη Παναττική Στάση Εργασίας που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την 
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, από τις 8:00 έως τις 11:00 το πρωί και στη Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας που έχει αποφασιστεί για τις 8:30 το πρωί της ίδιας ημέρας έξω από το 
Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29). 

Βασικό αίτημα είναι η άμεση και οριστική ρύθμιση με Νομοθετική διάταξη 
του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) 
και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, όπως και η 
επέκταση του στους κλάδους των εργαζομένων που δικαιούνται να το λάβουν. 
Επίσης, βασικό αίτημα είναι η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις 
ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των Δήμων, είτε με ισχνές πλειοψηφίες Δημοτικών 
Συμβουλίων (άρθρο 178), είτε μέσω των Οικονομικών Επιτροπών. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικεί ακόμη, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, συνεχίζουν τον 
εργασιακό στραγγαλισμό των Δήμων, προφανώς γιατί αυτό εξυπηρετεί τα σχέδια 
των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων και ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Δεν 
πρόκειται να τους περάσει…    

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


