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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (12.00 μ.μ.) 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) θα πραγματοποιήσει την ΠΕΜΠΤΗ 31 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, Παράσταση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών 

(Σταδίου 27-Αθήνα) καταγγέλλοντας την πολιτική ηγεσία του για εμπαιγμό των 

εργαζομένων και δεσμεύσεις που ανέλαβε χωρίς όμως να υλοποιήσει για 

συγκεκριμένα αιτήματα του κλάδου. 

 

Στην Παράσταση Διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι θα 

συμμετάσχουν όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια 

Αττικής με βασικά αιτήματα:   

 

1. Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για τη μη περικοπή του Ανθυγιεινού και 

Επικίνδυνου Επιδόματος (αναρρωτικές άδειες, θεσμοθετημένες άδειες, κ.λπ.), 

καθώς και επέκτασή του σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων σύμφωνα με την 

πρόταση της Ομοσπονδίας. 

 

2. Εντολή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για σαρωτικούς 

ελέγχους (μετά και το νέο θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου στην υπηρεσία 

καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων) στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 

και ειδικά στις υπηρεσίες Καθαριότητας μιας και με κύρια ευθύνη των 

Διοικήσεων των Δήμων δεν τηρούνται στοιχειώδης κανόνες Υγιεινής και 

Ασφάλειας και δεν αποδίδονται τα Μ.Α.Π. στους δικαιούχους εργαζόμενους.  

 

3. Υπολογισμός στις συντάξιμες αποδοχές του Επιδόματος Επικίνδυνης και 

Ανθυγιεινής εργασίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 και 

συνέχιση χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπονταν με το 

άρθρο 4 του Ν.3660/2008 και με το νέο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).  
 



4. Άμεση επαναφορά της διάταξης που αποσύρθηκε από το σχέδιο Νόμου για 

την «Αξιολόγηση» και αφορά στις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη κενής 

οργανικής θέσης. Πρόβλημα που έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να 

πληρωθούν αφού οι Επίτροποι αρνούνται την υπογραφή και έγκριση του 

εντάλματος πληρωμής. 

 

5. Άμεση επίλυση της μισθολογικής υποβάθμισης των εργαζομένων Δ.Ε. 

κατηγορίας που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την 

εμπειρία, καθώς «κατεύθυνση» του Υπουργείου Οικονομικών είναι να 

καταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια της Υ.Ε. κατηγορίας. 

 

6. Στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και στους Σχολικούς Φύλακες που 

επέστρεψαν με το Ν.4325/2015 να υπολογιστεί στις αποδοχές τους και η 

υπερβάλλουσα μείωση και η κατάταξή τους στα νέα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 να 

γίνει με το σύνολο των αποδοχών τους. Να επιστραφούν σε όλους τους 

συναδέλφους τα ποσά της υπερβάλλουσας μείωσης που κρατήθηκαν αναδρομικά. 

 

7. Να μην υπάρχει βαθμολογική καθήλωση στους εργαζόμενους Δ.Ε. που έχουν 

διοριστεί με τυπικό προσόν την εμπειρία. 

 

Η εν λόγω κινητοποίηση αποτελεί την αρχή ενός νέου κύκλου αγώνων για 

τη στάση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και 

την πολιτική που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.-ΑΝ.ΕΛ. γενικότερα, η 

οποία διαλύει ότι είχε απομείνει όρθιο. 

 

Στις 7 Απριλίου 2016 μάλιστα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

θα λάβουν μέρος στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει αποφασίσει 

η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα συμμετάσχουν στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα 

πραγματοποιήσει στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα, με αίτημα 

την αποτροπή ισοπέδωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Η συγκυβέρνηση επιχειρεί, κατ’ επιταγήν της τρόικα, να μετατρέψει τις 

συντάξεις σε φιλοδωρήματα, να διαλύσει ολοκληρωτικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

και να παραδώσει την κοινωνική ασφάλιση στα «αρπακτικά» των Funds και των 

ιδιωτικών συμφερόντων που καραδοκούν. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Θα παλέψουν για να μην περάσει η 

«αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση» αλλά και για να επιλυθούν απλά καθημερινά 

προβλήματα του κλάδου. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


