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Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ πξνζπαζεί κε επηθνηλσληαθά θόιπα λα απνθξύςεη ηελ 

αληηιατθή πνιηηηθή ηεο. Πξηλ θαιά θαιά ζηεγλώζεη ην κειάλη από ην λνκνζρέδην 

ιαηκεηόκν ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη ην λόκν γηα ηνλ «θόθηε», έδσζε ζηε δηαβνύιεπζε έλα 

πξνζρέδην λόκνπ κε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ρώξν ησλ ΟΣΑ.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα ζεηξά θσηνγξαθηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ 

κηθξέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη από ηελ άιιε ιύλνληαη κεξηθά δεηήκαηα πνπ ε ίδηα ε 

ζπγθπβέξλεζε είρε δεκηνπξγήζεη ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

δήηεκα ηεο ππεξβάιινπζαο κείσζεο ή ην ζέκα ηεο ππνβίβαζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ΓΔ κε 

εκπεηξία ζε ΤΔ. 

Ζ ζπγθπβέξλεζε πξνζπαζεί κε απηό ην ηξόπν λα μεγειάζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο όηη πέξα 

από ηα κλεκόληα έρεη θαη έλα παξάιιειν πξόγξακκα ην νπνίν είλαη θνηλσληθά δίθαην. 

Όηη γηα ηα κλεκόληα αλαγθαζηηθά ηα εθαξκόδεη θαη όηη απηή είλαη ε πνιηηηθή ηεο. 

Γπζηπρώο γηα απηνύο, νη εξγαδόκελνη ηνπο έρνπλ πάξεη ρακπάξη θαη δελ πείζνπλ. Ζ 

ηαθηηθή ηνπ «ζνπ δεκηνπξγώ έλα πξόβιεκα θαη κεηά ζην ιύλσ γηα λα βιέπεηο ην δέλδξν 

θαη ράλεηο ην δάζνο» έρεη παξέιζεη από θαηξό ζηηο ζπλεηδήζεηο. 

Καλέλα από ηα οσζηαζηηθά θαη πάγηα αηηήκαηα ηωλ εργαδοκέλωλ ζηοσς ΟΣΑ δελ 

περηιακβάλεηαη ζηο προζτέδηο λόκοσ. Σν αληίζεην, νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαιά θξαηνύλ. 

Βιέπε ην άξζξν 5 γηα ηα δεκνηηθά ξαδηόθσλα πνπ γίλνληαη ΑΔ ή ην άξζξν 42 όπνπ δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ινγηζηεξίσλ. Με ην άξζξν 37 ην επίδνκα 

επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηεο εηδηθόηεηεο θαη κπαίλεη 

γηα πξώηε θνξά ην δήηεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε 3 θιίκαθεο (ελώ κέρξη ηώξα είρακε 

κόλν κία, απηή ησλ 150 επξώ). Καιούκε ζε αγωληζηηθή επαγρύπλεζε ηοσς 

εργαδοκέλοσς ηα ζωκαηεία, όιο ηολ θιάδο, γηα ηο γεγολός όηη ηα ΒΑΔ ζα ηζτύοσλ 

κέτρη 31/12/2017 γηαηί κεηά ζα ελαρκοληζηούλ κε ηελ Δσρωπαϊθή λοκοζεζία, 

δειαδή ζα θαηαργεζούλ.  

Δπίζεο ην δηθαίσκα ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη δνκέο (Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΖΦΖ, ΚΓΑΠ 

θιπ) θαη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πάεη ζηηο θαιέλδεο, αθνύ επαλαιακβάλεηαη ην 

έξγν ησλ κηθξώλ παξαηάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθά γηα ηηο θαζαξίζηξηεο ζρνιείσλ 
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θέξλνπλ επαλάιεςε ηεο πξνεγνύκελεο ξύζκηζεο θαη παξαηείλνπλ ην ζεκεξηλό θαζεζηώο 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη γηα ην 2016-2017. Αιιά θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο θνηλσθειήο 

επηρεηξήζεηο κε ην άξζξν 31 νη Γήκνη δελ ππνρξεώλνληαη λα κεηαθέξνπλ ην πξνζσπηθό 

ζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο, αιιά απιά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην κεηαθέξνπλ.  

Αθόκα όκσο θαη ζηα κηθξόηεξα δεηήκαηα νη ιύζεηο πνπ δίλνληαη είλαη ρσξίο αληίθξηζκα. 

Γηα παξάδεηγκα ζην άξζξν 8 γηα ηελ παξαίηεζε ησλ Γήκσλ από ηα έλδηθα κέζα δεηάεη 

γλσκνδόηεζε από ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, δειαδή λα πάξεη ην 

βάξνο ηεο απόθαζεο ν ππάιιεινο θαη όρη ε Γεκνηηθή Αξρή! ην άξζξν 28 γηα ηελ 

ππεξβάιινπζα κείσζε (πξνζσπηθή δηαθνξά) δελ πεξηέρεη ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ 

πνπ επεξέαζε ε εγθύθιηνο Μάξδα (κεηαθεξόκελν πξνζσπηθό, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

δηαζεζηκόηεηα) θαη δελ επηζηξέθεη θαη αλαδξνκηθά ηα ρξήκαηα εθεί πνπ έρνπλ 

παξαθξαηεζεί. ην άξζξν 32 επηκέλεη λα ζηεξεί από ηνπο Γεκνηηθνύο Αζηπλνκηθνύο πνπ 

είραλ αλαγθαζηηθά πάεη ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα λα κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ ζηνπο 

Γήκνπο πνπ ππεξεηνύζαλ. ην ζέκα ηεο παξνρήο ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ) γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ κείσζε ησλ εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ ζηελ νπζία θαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε ην δήηεκα ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθαιείαο ζηελ εξγαζία ην βάδεη ζε ακθηζβήηεζε. Σν λνκνζρέδην επηκέλεη ζε 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ ΜΑΠ παξειζόλησλ εηώλ 

ρσξίο λα πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζή ηνπο ππνρξεσηηθά, ρσξίο λα ππνρξεώλεη ηνπο 

δεκάξρνπο λα ηα θαηαβάιινπλ θαη δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηε κε παξαγξαθή ηνπο.  

Ζ πιεηνςεθία ηεο ΠΟΔ ΟΣΑ έηξεμε λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαβνύιεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

θαη πίξε κέξνο ζηελ θνξντδία ηεο θπβέξλεζεο. Από ηελ άιιε ν λένο θπβεξλεηηθόο 

ζπλδηθαιηζκόο ΜΔΣΑ (ΤΡΗΕΑ) παλεγπξίδεη κε άξζξα θαη αλαθνηλώζεηο γηα ηα θαιά 

πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ. 

Ζ επίζεζε θάζε κέξα κεγαιώλεη, ηειεησκό δελ έρεη, δελ πεξλάεη κέξα πνπ λα κελ 

πξνζηίζεηαη έλα  αληηιατθό κέηξν. Σώξα είλαη ε αλάγθε λα νξγαλώζνπκε ηε κάρε από ηα 

θάησ κε ην δπλάκσκα ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ καδηθώλ δηαδηθαζηώλ. Να αθπξώζνπκε 

ζηελ πξάμε ηα αληηιατθά λνκνζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο θαη λα πξνεηνηκαζηνύκε γηα ηε 

λέα επίζεζε πνπ εηνηκάδνπλ ζε εξγαζηαθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. Να 

απαηηήζνπκε:   

 Κάηω ηα τέρηα από ηα ΒΑΔ.  

 Κακηά Ηδηωηηθοποίεζε σπερεζηώλ ηωλ Γήκωλ.  

 Μεηρά γηα ηελ προζηαζία ηες Εωής ηωλ εργαδοκέλωλ. 
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