
                                                     
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μάρνης 59 (2ος όρ.) 104 37 Αθήνα – τηλ. 210 5228155 φαξ : 210 5203616
Website: www.popota.gr       email : popota@otenet.gr

                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                     (ΑΘΗΝΑ 5-5-2020)

Το  τελευταίο  διάστημα  η  Κυβέρνηση  εκμεταλλευόμενη  την
πανδημία του  covid-19  με ένα καταιγισμό Νομοθετικών ρυθμίσεων
και  μάλιστα  συχνά  με  Πράξεις  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  βάζει
φωτιά  στις  εργασιακές  σχέσεις  και  μάλιστα  σε  εργαζόμενους  που
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και των οικογενειών τους για το
γενικότερο καλό και το συμφέρον της κοινωνίας.

Αυτό  δεν  φαίνεται  να  συγκινεί  την  Κυβέρνηση  ούτε  να
αναγνωρίζει  την  πολύτιμη  προσφορά  των  εργαζομένων  στην  Τ.Α.
αφού  στην  Π.Ν.Π.  της  1-5-2020  αναθέτει  στους  εργαζόμενους
καθαριότητας  ΥΕ.16  των  Δήμων  να  καθαρίζουν  Σχολικά  Κτίρια,
παραγνωρίζοντας  το  γεγονός  ότι  αυτοί  θα  προστεθούν  στις  ήδη
υπάρχουσες μεγάλες ελλείψεις  προσωπικού και τελικά θα λείψουν
από τους δρόμους των πόλεων όπου τους έχουν ανάγκη οι πολίτες τις
δύσκολες ώρες που διανύουμε.

Επιπροσθέτως Νομοθετούν για ευρύτερη εργασία των Σχολικών
Καθαριστριών χωρίς να κάνουν κανένα λόγο για τις αμοιβές τους και
αδιαφορούν για την μονιμοποίηση τους αφού αποδεδειγμένα είναι
πολύτιμες για την καθαριότητα και την απολύμανση των Σχολικών
Κτιρίων.

Νομοθετούν  επίσης  στο  Σχέδιο  Νόμου  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος  στο  αρ.91  ότι,  μπορούν  οι  Ιδιώτες  να  μισθώνουν
οχήματα των Δήμων, φορτηγά και απορριμματοφόρα για εκτέλεση
έργου,  ανοίγοντας  διάπλατα  τις  πόρτες  για  Ιδιωτικοποιήσεις  και
μάλιστα διευκολύνοντας τους Ιδιώτες να μην επενδύσουν κεφάλαια.

Στο  ίδιο  Νομοσχέδιο  στο  άρθρο  93,  ανατρέπουν  τον
προγραμματισμό των Δήμων του Ιονίου εμπλέκοντας την Περιφέρεια
την ίδια στιγμή που αντιδρούν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Καλούμε  την  Κυβέρνηση  να  μην  προχωρήσει  στις  ρυθμίσεις
αυτές  διότι  θα  υπάρξουν  δικαιολογημένες  αντιδράσεις  από  τους
εργαζόμενους.

Πρέπει η Κυβέρνηση να αντιληφθεί επιτέλους ότι η Πανδημία
του covid-19 έδειξε σε όλους ότι οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα του
Δημοσίου και  τους ΟΤΑ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και  δεν
μπορεί να τους αντιμετωπίζει μ΄ αυτόν τον τρόπο.

Δεν  θα  δεχτούμε  με  κανένα  τρόπο  την  επίθεση  στους
συναδέλφους  μας  την  ίδια   στιγμή  που  εδώ  και  αρκετούς  μήνες
ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και εκείνος αρνείται
να συζητήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τα πολλά
και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Για μια ακόμη φορά καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει να
Νομοθετεί  μ'  αυτόν τον τρόπο και να μας καλέσει  ο Υπουργός να
συζητήσουμε, διαφορετικά όλα τα παραπάνω θα καταργηθούν από
τους εργαζόμενους στην πράξη.
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