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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Σν ΤΝΔΘΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΘΚΗ ηε Πέκπηε 4-8-2016 πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζε ζην 

Τπνπξγείν Εζωηεξηθώλ κε ζθνπό λα απαηηήζνπκε ηελ κε εθαξκνγή ηεο γλωκνδόηεζεο ηνπ 

Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (79/2016) πνπ επί ηεο νπζίαο δεηά από ηνπο δήκνπο λα 

θαηαγγείινπλ ηηο ζπκβάζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ ρωξίο ην ηππηθό πξνζόλ. Επίζεο έζεζε ην ζέκα  

ηωλ ζπλαδέιθωλ κε πξνζωξηλνύο πίλαθεο κε δεδνκέλν όηη νη Δηνηθήζεηο ηωλ Δήκωλ 

πξνρωξνύλ ζε απνιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε όζνπο βξίζθνληαη ζηνπο 

νξηζηηθνύο πίλαθεο.  

ηελ παξέκβαζε καο ππνζηεξίμακε όηη ζηνπο δήκνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ππάξρεη έλα κεγάιν πνζνζηό 

εξγαδνκέλωλ πνπ δελ δηαζέηεη απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή άιιεο ζρνιήο. Απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη θίλδπλνο αλ ν ππνπξγόο απνδερηεί ηε ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ νη ζπλάδειθνη ην επόκελν δηάζηεκα λα απνιπζνύλ. Άιιωζηε ε θπβέξλεζε θαη 

εηδηθά ην ππνπξγείν έρεη δεζκεπηεί ζην παξειζόλ όηη ζα θέξεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ιύζε ζην ζέκα.  

‘Όζνλ αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηνπο πξνζωξηλνύο πίλαθεο ππνζηεξίμακε γηα αθόκε κηα 

θνξά όηη ζα πξέπεη άκεζα λα κνληκνπνηεζνύλ. Οη ζπλάδειθνη δνπιεύνπλ ήδε 5 θαη 6 ρξόληα, 

θαιύπηνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζα ππάξμεη πξόβιεκα ζηε 

ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ αλ απνιπζνύλ. Άιιωζηε αθόκα θαη αλ παξακείλνπλ θαη 

πξνζιεθζεί ην ζύλνιν ηωλ εξγαδνκέλωλ από ηνπο νξηζηηθνύο πίλαθεο θαη πάιη ζα ππάξρνπλ 

ηεξάζηηα θελά ζηηο ππεξεζίεο ηωλ δήκωλ.    

Από ηε κεξηά ηνπ ν εθπξόζωπνο ηνπ Τπνπξγείνπ καο δήιωζε όηη δεζκεύεηαη γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ρωξίο ην ηππηθό πξνζόλ όηη ζα ππάξμεη ξύζκηζε ζην λνκνζρέδην ζθνύπα γηα ηελ 

ηνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζα ηαθηνπνηεζεί ην ζέκα.  

Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κέζα από ηνπο πξνζωξηλνύο πίλαθεο όηη είλαη θαη ζέκα ηνπ 

Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη ζρεηηθή δέζκεπζε. 
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Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηα ζωκαηεία ηωλ δήκωλ λα βξίζθνληαη ζε 

αγωληζηηθή εηνηκόηεηα. Άιιωζηε ε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπβέξλεζε ζε πνιιά ζέκαηα έρεη 

δεζκεπηεί θαη έρεη πξάμεη ηα εληειώο αληίζεηα θαη ζύκθωλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα ζέζεηο ηεο, 

νη δεζκεύζεηο απέλαληη ζηνπο επξωπαίνπο «εηαίξνπο» καο ππεξηεξνύλ ηωλ αλαγθώλ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ γηα ην Δηθαίωκα καο ζηε Μόληκε θαη ηαζεξή Δνπιεηά κε Πιήξε Μηζζνινγηθά 

θαη Αζθαιηζηηθά Δηθαηώκαηα.  

Από ηε κεξηά καο δειώλνπκε ζην Τπνπξγείν θαη γεληθά ζηε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ 

όηη δελ ζα αλερηνύκε θακηά απόιπζε ζπλαδέιθνπ, ζα καο βξνπλ μαλά κπξνζηά ηνπο.  

Καλέλαο θαη γηα θαλέλαλ ιόγν δελ κπνξεί λα παίμεη κε ην κέιινλ καο θαη ηε δνπιεηά καο.        
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