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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τις εργασίες του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α, που
ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη 26
Απριλίου 2018 στο Ξενοδοχείο «DU LAC» (Καρ. Παπούλια και Ίκκου) της πόλης των
Ιωαννίνων, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας παραχώρησε σήμερα, Κυριακή 22
Απριλίου 2018, Συνέντευξη Τύπου κάνοντας τον Απολογισμό Δράσης της 3ετίας που πέρασε
με δυναμικές, μαζικές και ενωτικές κινητοποιήσεις κόντρα στην πολιτική των μνημονίων
που εφαρμόζει και η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. κατ' επιταγή της τρόικα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσε παράλληλα το πλαίσιο δράσης
πάνω στο οποίο η Ομοσπονδία θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, διεκδικώντας
τον τερματισμό της μνημονιακής πολιτικής, την επαναφορά δικαιωμάτων που είχαν
κατακτηθεί με πολυετείς αγώνες και αίμα και αφαιρέθηκαν με βίαιο τρόπο μέσα από
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της μίας στιγμής και Νομοσχέδια υπαγορευμένα από
τους δανειστές και γενικότερα ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Θα αγωνιστεί για τη διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του
θεσμού που αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της κοινωνίας και προοπτική ανάπτυξης
της χώρας, αλλά που εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο και της σημερινής
συγκυβέρνησης και των δανειστών.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπαλλήλους στο Δημόσιο
και συνολικά την Ελληνική κοινωνία αντιστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στα
βάρβαρα μέτρα της νεοφιλελεύθερης-μνημονιακής πολιτικής. Μέτρα, που οδήγησαν σε
πλήρη διάλυση το κοινωνικό κράτος, ισοπέδωσαν τα εργασιακά δικαιώματα και οδήγησαν
την Ελληνική κοινωνία στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Στην ανατροπή της πολιτικής
αυτής ήταν και συνεχίζουν να είναι ταγμένοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Απόδειξη αυτού, είναι το στοιχείο της συμμετοχής των εργαζομένων στις τοπικές
εκλογές των Σωματείων και των Συλλόγων ανά την Ελλάδα. Στο προηγούμενο
Συνέδριο (43ο Τακτικό) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχαν ψηφίσει 37.970 εργαζόμενοι και είχαν
συμμετάσχει 544 Σύνεδροι. Στις διαδικασίες για το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. συμμετείχαν με την ψήφο τους περισσότεροι από 44.000 (44.432) εργαζόμενοι και
εξελέγησαν συνολικά 645 Αντιπρόσωποι. Αυτό, καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη των
εργαζομένων για μαχητική στάση απέναντι στην υλοποιούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική και
την ανατροπή της προς όφελος των ιδίων, των οικογενειών τους και της κοινωνίας.

Θέτει ταυτόχρονα την ηγεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προ των ευθυνών της,
προκειμένου να συνεχίσει σταθερά και αταλάντευτα στο στόχο της ανατροπής της
πολιτικής που οδήγησε στην μείωση των εισοδημάτων, εκτόξευσε την ανεργία σε
πρωτοφανή ύψη με συνέπεια νοικοκυριά να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
βασικές ανάγκες τους, υποβάθμισε την Υγεία και την Παιδεία, δημιούργησε χρέος «βουνό»
που υπονομεύει το μέλλον πολλών γενεών και υποθηκεύει τη Δημόσια περιουσία και τα
κοινωνικά αγαθά, ανάμεσα σε αυτά και των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
πολλοί εποφθαλμιούν και θα ήθελαν να εκχωρηθούν σε ιδιωτικά-επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μέσα από τις εργασίες του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της πρέπει
να βάλει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του σκηνικού και να θέσει τους στόχους
και τις προτεραιότητες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το επόμενο
χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών είναι, η απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και τις δομές των Ο.Τ.Α. με ταυτόχρονη κατάργηση των
ελαστικών μορφών εργασίας, η υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αποτροπή κάθε προσπάθειας εκχώρησης σε
ιδιωτικά συμφέροντα, η δημιουργία οικονομικά αυτοδύναμων Ο.Τ.Α., η αυστηρή τήρηση
της νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια.
Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η άμεση υπογραφή Σ.Σ.Ε. και για το προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου, η ρύθμιση των δανείων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το
πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η τακτοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η μονιμοποίηση των Αορίστου Χρόνου, για ενιαία μόνιμη
σχέση εργασίας στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις
συντάξεις με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η υπεράσπιση συνταξιοδοτικών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και η υπεράσπιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού ρόλου των
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λέμε όχι στην σχεδιαζόμενη περικοπή
των δικαιούχων των Β.Α.Ε. αλλά και του αντίστοιχου επιδόματος στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων της συγκυβέρνησης, ζητούμε επέκτασή του και σε άλλες κατηγορίες
εργαζομένων, ζητούμε επαναφορά του 37 1/2ωρου χωρίς περικοπές στις αποδοχές, άμεση
κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και
συνταξιούχους, θέσπιση αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και κατάργηση της διάταξης για
τον τρόπο λήψης απόφασης για την προκήρυξη απεργίας.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που
εκπροσωπεί, αντιστάθηκαν στις αντιλαϊκές πολιτικές και είναι διατεθειμένοι να
συνεχίσουν τον αγώνα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, όχι μόνο για
να τερματιστεί η μνημονιακή πολιτική, αλλά για να αποκατασταθούν, να προστατευθούν
και να διευρυνθούν τα μισθολογικά, θεσμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά
δικαιώματά τους.
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