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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                     (ΑΘΗΝΑ 19-6-2020)

Χθες 18-6-2020 το Προεδρείο της ΠΟΠ-ΟΤΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
και Γ. Γραμματέα της ΚΕΔΕ και συζήτησε για όλα τα θέματα που αφορούν τους
εργαζόμενους στην Τ.Α.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

α) Να  μην  καταργηθεί  το  επίδομα  ανθυγιεινής  και  επικίνδυνης  εργασίας,
αντίθετα να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε αυτό όπως και στα
ΒΑΕ (όπως έχουμε προτείνει) .

β) Πλήρη εφαρμογή όλων όσων προβλέπονται για την Υγιεινή και Ασφάλεια
στην εργασία και την παροχή των μέσων ατομικής προστασίας από   το σύνολο
των ΟΤΑ.

γ) Την  απόδοση  των  παγωμένων  κλιμακίων  της  διετίας  2016-2018,  την
μισθολογική αναγνώριση της 7ετίας από τον ιδιωτικό τομέα και την αναγνώριση
των πλασματικών χρόνων εργασίας για  όσους πάγωσαν το 2012.

δ)  Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας και ζητήσαμε την παρέμβαση της
ΚΕΔΕ για την προκήρυξη 4κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι) η οποία θα δημιουργήσει
προβλήματα σε όσους ήδη εργάζονται.

ε) Την δημιουργία νέων ΟΕΥ σε όλους τους Δήμους της χώρας με πρόβλεψη
για τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, την κάλυψη τους με μόνιμο,  την
κατάργηση της απαγόρευσης προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και
την προκήρυξη των 758 υπόλοιπων θέσεων της 3κ/2020.

στ) Την άμεση ανανέωση πριν την έναρξη σχολικού έτους στις συμβάσεις των
καθαριστριών σχολικών κτηρίων,  την αύξηση των αποδοχών και  την αμοιβή
τους από τους Δήμους με μεταφορά κονδυλίων και την μετατροπή τους σε ΙΔΑΧ.

ζ) Την επαναφορά της διάταξης για την σίτιση και στέγαση των υπαλλήλων
ΟΤΑ σε Νησιωτικούς  Τουριστικούς και Παραμεθόριους Δήμους.

η) Την δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

θ) Την  πάγια  καταβολή  εκλογικής  αποζημίωσης  σε  όλους  τους
εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

ι) Την  επαναφορά  του  ιματισμού  και  των εξόδων κίνησης  σε  Υπηρεσίες
24ωρης  λειτουργίας  και  την  κατάργηση  των  διατάξεων  για  ιδιωτικοποίηση
Υπηρεσιών αλλά και την ενοικίαση Μηχανολογικού Εξοπλισμού σε ιδιώτες.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την συμπαράσταση, δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει και
θα μεταφέρει τα θέματα στους αρμόδιους Υπουργούς  για την επίλυση  τους,
(δεδομένου ότι ο Υπουργός Εσωτερικών αρνείται να συναντήσει επί πολλούς
μήνες τους εκπροσώπους των εργαζομένων).
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