
                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΑΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ 

ΠΟΕ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Η ΔΑΣ ΟΤΑ στα πλαίσια της εθιμοτυπικής συνάντησης που είχε η 

Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ τη Παρασκευή 21-9-2108 με τον 

Υπουργό Εσωτερικών έθεσε τα εξής θέματα όπως είχε προαναγγείλει.  

Συγκεκριμένα:  

Για την Σ.Σ.Ε. και το ωράριο των καθαριστριών. Υπερασπισθήκαμε και ζητήσαμε την 

εφαρμογή της.  Από σήμερα θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο ωραρίο. Καταγγείλαμε τη 

στάση της πλειοψηφία των δημάρχων που αρνούνται την εφαρμογή της. Από τη μεριά του ο 

Υπουργός αντί να πάρει θέση υπέρ της εφαρμογής της παρότι πρόκειται για συναδέλφους 

που δουλεύουν σε βαριές και ανθυγιεινές δουλειές προτίμησε να μιλήσει για λειτουργικές 

μελέτες. 

Για τις ιδιωτικοποιήσεις. Για ακόμα μια φορά δηλώσαμε την κάθετη αντίθεση μας. 

Αναδείξαμε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει αλώβητο όλο το νομοθετικό έργο των 

κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και οι δήμαρχοι με την στήριξη των Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων φροντίζουν για την υλοποίηση τους. 

Για το πόρισμα όσο αφορά το ανθυγιεινό επίδομα. Δηλώσαμε κάτω τα ξερά σας από τα ΒΑΕ. 

Τονίσαμε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να πετσοκοπεί το επίδομα αλλά θα πρέπει να επεκταθεί 

και σε νέες ειδικότητες. 

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερο κλάδο. 

Παρότι το υπουργείο την παραμονή της συνάντησης κατέθεσε τροπολογία, εμείς επιμείναμε 

ζητώντας νομοθετική ρύθμιση  προκειμένου να υπάρξει αναδρομικότητα. 

Για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, τα ΚΗΦΗ, τα ΚΔΑΠ και γενικά για τους Συμβασιούχους. 

Υπερασπισθήκαμε τη Μόνιμη και Σταθερή Δουλεία. Δηλώσαμε ότι κανένας συνάδελφος δεν 

θα πρέπει να απολυθεί αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση 

και να μονιμοποιήσει όλους αυτούς τους συναδέλφους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Για τα πλημμελή στοιχεία των ιδιωτικών εταιρειών που είχαν αναλάβει το Μητρώο Πολιτών 

δηλώσαμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να πετάει την ευθύνη στους συνάδελφους 

ληξίαρχους. 

Για τους μουσικούς επιμείναμε στην ανάγκη να υπογραφή  υπουργική απόφαση και στη 

συνέχεια Προεδρικό Διάταγμα όπως προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ.2 του νόμου 

4483/2017. 

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας - ασφάλισης με βάση την εργασιακή εμπειρία και στο 

επιστημονικό προσωπικό που είχαν εργαστεί δυνάμει του άρθρου 30 του νόμου 2738/1999 

επιμείναμε να υπάρξει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση όπως αυτή των σχολικών φυλάκων. 

Συνάδελφοι ο υπουργός για όλα αυτά δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση. Όλα 

παραπέμφθηκαν στο μέλλον. Και εδώ θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. 



Δεν θα πρέπει να έχουμε καμιά αυταπάτη για τη  «μεταμνημονιακή» περίοδο. Η κυβέρνηση 

όχι μόνο θα συνεχίσει την αντεργατική πολιτική της αλλά σύμφωνα με τις δηλώσεις του 

πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αυτή η πολιτική θα εμπλουτιστεί και με νέες αναδιαρθρώσεις 

βάζοντας και νέες θηλιές στους λαιμούς των εργαζομένων. 

Καλούμε τους συναδέλφους τα σωματεία του κλάδου να βρίσκονται σε αγωνιστική 

ετοιμότητα και μέσα από μαζικές διαδικασίες να οργανώσουν την αντεπίθεση τους. Δίνουμε 

δύναμη στη δύναμη μας. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. 
                                                                                                                                        ΑΘΗΝΑ 22-9-2018 

  


