Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 312

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 – 9.00 το πρωί

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στην συνεδρίασή της στις 10
Ιουνίου 2020, αποφάσισε την άμεση σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας με βασικά θέματα συζήτησης το κύμα ιδιωτικοποιήσεων σε υπηρεσίες και
αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α., την χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής
Εργασίας στους Ο.Τ.Α. καθώς και την άμεση απελευθέρωση των προσλήψεων μονίμου
προσωπικού. Η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, και ώρα 9:00 το πρωί.
Οι πρόσφατες Νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου με
πολλούς αιρετούς να προσχωρούν με αποφάσεις μειοψηφίας στην εκχώρηση
αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, ενώ η χορήγηση του εν λόγω Επιδόματος
ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου και ουδεμία πρωτοβουλία έχει αναληφθεί μέχρι
στιγμής από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για να παραταθεί ή να επιλυθεί το
μείζον αυτό θέμα για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Δυστυχώς, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη λήψη αποφάσεων για τις διεκδικήσεις
των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σημαντικά θέματα, κάποιοι επιλέγουν
τον δρόμο της διάσπασης και της απαξίωσης θέτοντας ως αποκλειστική
προτεραιότητα το κομματικό και παραταξιακό συμφέρον. Ενώ γνώριζαν την
ημερομηνία και την ώρα της επείγουσας συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου όπου θα
παρθούν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του κλάδου το επόμενο χρονικό διάστημα,
αποφάσισαν να προβούν σε παρεμβάσεις-πυροτεχνήματα διασπώντας την ενότητα του
κλάδου ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη ώρα για το σύνολο των εργαζομένων στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., παρά τις επιχειρούμενες τακτικές
διάσπασης και προσπάθειας απαξίωσης του ρόλου της Ομοσπονδίας και των
εργαζομένων γενικότερα, δεν θα κάνει πίσω και θα ζητήσει από το Γενικό Συμβούλιο να
την εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις με στόχο να μπει ένα τέλος στο κύμα ιδιωτικοποιήσεων σε
υπηρεσίες και αρμοδιότητες, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. με μόνιμο
προσωπικό και να διασφαλιστεί η καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

