ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την συνάντηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον υπουργό οικονομικών.
Στη συνάντηση στις 21/3, όσον αφορά τα θέματα των αντιδραστικών αλλαγών στις
οικονομικές υπηρεσίες, από τη μεριά του Υπουργού υπήρξε δέσμευση ότι η
κυβέρνηση θα φέρει τροπολογία με αναδρομική ισχύ (1/1/2019) για την επαναφορά
του προληπτικού ελέγχου για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους.
Επίσης θα συστήσει ομάδα έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων
στην κατεύθυνση της προσαρμογής της αντιδραστικής αλλαγής στις υπηρεσιακές
δυνατότητες σε κάθε δήμο, της κωδικοποίησης των διαδικασιών και της
επιμόρφωσης των εργαζομένων.
Για το θέμα του επιδόματος βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας ο υπουργός δήλωσε
ότι θα περικοπεί μόνο σε διοικητικούς υπαλλήλους. Δεν απάντησε στην ερώτηση μας
για την πρόταση της επιτροπής της κυβέρνησης για μείωση κατά 32% των
ειδικοτήτων στις οποίες θα χορηγείται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
άρνησή του να προχωρήσει σε δημόσια δέσμευση και την πρόσφατη παράταση του
παλιού καθεστώτος ουσιαστικά μέχρι τις εκλογές, γεννούν πολλά ερωτηματικά για
τις προθέσεις της κυβέρνησης. Πρέπει να παραμείνουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση
με αίτημα την διατήρηση του επιδόματος σε όλες τις κατηγορίες και την προσθήκη
νέων ειδικοτήτων.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν (εκλογικό επίδομα, περικοπή
επιδόματος στις αναρρωτικές άδειες, μισθολογικά κλιμάκια Β.Α.Ε πληρωμένα με το
επασφάλιστρο κ.α.) ο Υπουργός Οικονομικών τα παρέπεμψε σε επόμενη συνάντηση
παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ουσίας.
Ως ΔΑΣ τοποθετηθήκαμε
1) αναδεικνύοντας την στόχευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει
Ευρωενωσιακές οδηγίες για την λειτουργία των δήμων με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια και να στοιχίσει την διοικητική ιεραρχία στην εφαρμογή των
αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών της, όπως η απρόσκοπτη είσπραξη

των μικρών χρεών των δημοτών. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι
και το προηγούμενο καθεστώς δεν αξιοποιόταν με την ίδια στόχευση όπως πχ,
με την χρήση του προληπτικού ελέγχου ώστε να μην πληρώνονται οι
συνάδελφοι συμβασιούχοι.
2) Καταγγείλαμε τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Υπουργού
Εσωτερικών που καταψήφισε την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το
ΚΚΕ για τον μη συμψηφισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, καθώς και του οικογενειακού επιδόματος με την προσωπική
διαφορά, με την δικαιολογία ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο
ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών δε δεσμεύτηκε για τη στάση που θα κρατήσει
παραπέμποντας το θέμα σε μελέτη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3) Ζητήσαμε την άμεση καταβολή με νομοθετική ρύθμιση του 25% του μισθού,
για το διάστημα της διαθεσιμότητας, των σχολικών φυλάκων και των
δημοτικών αστυνομικών. Και εδώ ο Υπουργός δεν ανέλαβε καμία δέσμευση.
Χωρίς κανένα εφησυχασμό συνεχίζουμε την αγωνιστική διεκδίκηση όλων των
δίκαιων αιτημάτων μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμα φορά επιχειρεί να
κερδίσει χρόνο για την υλοποίηση των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών της.
Αθήνα, Μάρτης 2019

