Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 64

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε σήμερα συνάντηση με
την Διοίκηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για
το θέμα των τραγικών καθυστερήσεων στην έκδοση των οριστικών
αποτελεσμάτων των επιτυχόντων της προκήρυξης πρόσληψης Μόνιμου Προσωπικού
3Κ/2018 στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας που
είχαν από τις 07:00 έως τις 11:00 το πρωί οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες
Καθαριότητας των Δήμων και της Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας που
πραγματοποιήθηκε στις 9:30 το πρωί έξω από την Κεντρική Υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν τα Μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π., ο Πρόεδρος του κ.
Ιωάννης Καραβοκύρης, δεσμεύτηκε πώς θα γίνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν έτσι
ώστε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα των
επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 και να προχωρήσει η πλήρωση των θέσεων
στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού.
Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
επισήμανε τη σοβαρότητα του θέματος της υλοποίησης των προσλήψεων που
προβλέπονται με την 3Κ/2018 και κατέστησε σαφές στη Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π.
και στον κ. Ιωάννη Καραβοκύρη πως επ' ουδενί είναι διατεθειμένη να δείξει ανοχή
σε όποια άλλη καθυστέρηση.
Οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων και γενικά το
προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση και
ετοιμότητα, καθώς οι προσλήψεις με την προκήρυξη 3Κ/2018 είναι κομβικής
σημασίας για την διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαμηνύει, τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς την
Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. ότι δεν θα επιτρέψει πολιτικά παιχνίδια σε βάρος των
υποψηφίων, των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
ανοίγουν την όρεξη στα μεγάλα Επιχειρηματικά-Εργολαβικά συμφέροντα. Ο
καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του...
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

