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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, σε καλό
κλίμα, η πρώτη ενημερωτική συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημέρωσε αναλυτικά τον
κ. Χαρίτση για το σύνολο των διεκδικήσεων των εργαζομένων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αφορούν από την επίλυση καθημερινών προβλημάτων μέχρι
και την ικανοποίηση των αιτημάτων της οικονομικής και θεσμικής αναβάθμιση των
εργαζομένων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής
ζητήματα:
Καθολική τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που
υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Άμεση
εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου απασχόλησης των Καθαριστριών που προσπαθεί
να «μπλοκάρει» μερίδα αιρετών, που πιέζει και εκμεταλλεύεται την αδράνεια του
Υπουργείου σε σχέση με τη υποχρεωτική εφαρμογή των όσων η Σ.Σ.Ε. προβλέπει.
Άμεση αντιμετώπιση των Ιδιωτικοποιήσεων με κατάργηση του άρθρου
61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη
σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, καθώς και του
άρθρου 43 του Ν.4257/2014 για την εκχώρηση και ενεχυρίαση των ανταποδοτικών
τελών σε Σ.Δ.Ι.Τ. για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης (τοποθέτηση LED).
Καμιά νέα μισθολογική περικοπή μέσω της «αναμόρφωσης» του
Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή. Ζητήθηκε αναλυτική ενημέρωση για το Πόρισμα της «Επιτροπής» και
τέθηκε το θέμα της ένταξης νέων κατηγοριών εργαζομένων.
Ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου για την επιστροφή των
πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας
που έχει «παγώσει» με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υλοποίηση της
σχετικής διάταξης (άρθρο 278 του Νόμου 4555/2018) που ψήφισε η κυβέρνηση.
Τακτοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται για πολλά χρόνια
μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές
Δομές των Δήμων.

Οριστικοποίηση εφαρμογής της διάταξης για την τακτοποίηση των
εργαζομένων που απασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια με προσωρινούς πίνακες
από τις προκηρύξεις των Ο.Τ.Α. μέσω του Α.Σ.Ε.Π.
Άμεση απελευθέρωση των προσλήψεων, ειδικά στις υπηρεσίες κοινωνικής
ανταπόδοσης.
Αναδρομική ισχύ από 1-1-2016 της τροπολογίας που κατατέθηκε για την
αναγνώριση της προϋπηρεσίας μετά από μετάταξη σε ανώτερο κλάδο.
Μη κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου, άμεση επίλυση του μεγάλου
προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον ορισμό των Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένων
Οικονομικών Υπηρεσιών), ειδικά στα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων που δεν έχουν
Ταμειακή Υπηρεσία.
Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017 και της προϋπηρεσίας
έως επτά (7) ετών στον Ιδιωτικό Τομέα που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το Π.Δ.
69/2016
Την αυστηροποίηση των ποινών σε όσους δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία
περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων που θα συμπεριλαμβάνει την
ποινική δίωξη των υπευθύνων αιρετών, καθώς και την αποδοχή της πρότασης της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για χορήγηση στολών εργασίας.
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ένταξη των τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, στην επιχορήγηση
ληξιπροθέσμων οφειλών.
Συμψηφισμός Προσωπικής Διαφοράς με το επίδομα Ανθυγιεινής
Εργασίας. Ανάκληση αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου με σχετική νομοθετική
πρωτοβουλία.
Τονίσαμε επίσης, πως χρόνια ζητήματα, όπως η μετατροπή των
συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε Δημοσίου
Δικαίου, η δυνατότητα των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Πολιτών
των Κ.Ε.Π. να μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των
Δήμων, η αύξηση της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης, η
χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων του Ν.3660/2008 για τα
Β.Α.Ε., η επέκταση διατάξεων που αφορούν στο Δημόσιο είτε της βαθμολογικής
αναγνώρισης αποφοίτων Δημοσίου Ι.Ε.Κ. είτε των αδειών υπηρεσιακής
Εκπαίδευσης για επιμορφωτικούς λόγους και αδειών εξετάσεων σε φοιτητές του
Ε.Α.Π., η αναγνώριση των Συμβάσεων Έργου ως προϋπηρεσία για όλες τις
συνέπειες, η αναγνώριση προϋπηρεσίας-ασφάλισης με βάση την εργασιακή
εμπειρία και σε άλλες κατηγορίες προσωπικού (ομοίως με των Σχολικών
Φυλάκων), καθώς και πολλά άλλα, αποτελούν διεκδικήσεις πρώτης γραμμής για
τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισήμανε πως σχετικό
αναλυτικό υπόμνημα για όλα τα ζητήματα θα κατατεθεί υπόψη της νέας ηγεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών εντός των επόμενων ημερών.

Απαντήσεις δεν δόθηκαν. Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε
πως είναι πρόθυμη άμεσα να συνεργαστεί με την Ομοσπονδία για την προώθηση
λύσεων.
Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώσαμε πως οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ζητούν πλέον πράξεις και δεν επαιτούν. Διεκδικούν, ξεκινώντας
αγωνιστικά με 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για την μη περικοπή του
Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 3
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

