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ΠΡΟΣΟΧΗ… ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ…

«Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ…»

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
	 Άμεση χορήγηση όλων των αναγκαίων Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την προστασία της 
Υγείας και της Ασφάλειας όλων των εργαζομένων 
στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

	 Αυστηρή εφαρμογή των έκτακτων μέτρων Υγείας 
και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας για 
την προστασία από τον Κορωνοϊό (COVID-19).

	 Υποχρεωτική παρουσία καθημερινά στους 
χώρους εργασίας του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) και 
του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) για την λήψη όλων 
των αναγκαίων μέτρων και την αυστηρή εφαρμογή 
τους.

	 Καμία περικοπή του μισθού ή της σύνταξης αλλά 
και των χορηγούμενων επιδομάτων με άλλοθι την 
Πανδημία του Κορωνοϊού.

	 Καμία σκέψη για την περικοπή του Επιδόματος 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους 
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

	 Πρόβλεψη για την αμοιβή όσων εργαζομένων λόγω 
των έκτακτων μέτρων και αναγκών απασχολούνται 
πέραν του κανονικού τους ωραρίου (υπερωριακή 
αποζημίωση). 

	 Καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
και στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
Πανδημίας του Κορωνοϊού.

	 Άμεση έγκριση της ενίσχυσης του ανθρώπινου 
δυναμικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με την 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

	 Κατάργηση τώρα των διατάξεων που δίνουν το 
δικαίωμα στους αιρετούς και με πρόσχημα την 
Πανδημία του Κορωνοϊού να ξεπουλήσουν σε 
ιδιώτες υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού (άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και άρθρο 117 
του Ν.4674/2020).

	 Ενίσχυση όλων των Κοινωνικών Δομών των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με ανθρώπινο δυναμικό. Άμεση 
τακτοποίηση του προσωπικού που για πολλά 
χρόνια στηρίζει αυτές τις Δομές, συμφώνα και με 
τις εξαγγελίες-υποσχέσεις της κυβέρνησης. Να 
αποσταλεί τώρα η προκήρυξη για την μονιμοποίηση 
των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» που σήμερα σηκώνουν το μεγάλο βάρος της 
φροντίδας των ανήμπορων ηλικιωμένων όλης της 
χώρας.
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