Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 328

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άκαρπη απέβη η συνάντηση που είχε πριν λίγη ώρα η Εκτελεστική
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη
Θεοδωρικάκο για σημαντικά θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τους εργαζόμενους της.
Ο κ. Θεοδωρικάκος επέμεινε σε μία παρελκυστική τακτική όσον αφορά την
επίλυση του προβλήματος των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.)
και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Θεώρησε πώς με την
5μηνη παράταση που υποσχέθηκε θα ικανοποιήσει τους εκπροσώπους των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να
καταστεί εφικτό, όταν το αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν και παραμένει η εφαρμογή
της Νομοθεσίας χωρίς χρονικούς περιορισμούς και διαδοχικές παρατάσεις.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε να υπάρξει Νομοθετική διάταξη που θα
διασφαλίζει την διατήρηση ως έχει του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) όσο και της χορήγησης του Επιδόματος
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και ταυτόχρονα να επεκτείνεται και σε
κλάδους εργαζομένων που δικαιούνται να το λάβουν.
Για τα μείζονα επίσης ζητήματα της κατάργησης του θεσμικού πλαισίου
που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των Δήμων, είτε με ισχνές
πλειοψηφίες Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 178), είτε μέσω Οικονομικών
Επιτροπών, αλλά και για τις άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες της
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε
την νεοφιλελεύθερη πολιτική του εργασιακού στραγγαλισμού που εφαρμόζει η
κυβέρνηση.
Δεν έκανε βήμα πίσω και δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα που θα μπορούσε να
ερμηνευτεί ως ψήγμα διασφάλισης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τουναντίον, έδειξε ότι πρόθεση της ηγεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης είναι η απαξίωση των υπηρεσιών των
Δήμων, ανοίγοντας το δρόμο στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
Κατόπιν της αδυναμίας του Υπουργού Εσωτερικών να ικανοποιήσει τα
βασικά αιτήματα της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ., με τα οποία προσήλθε στη συνάντηση,
προφανώς λόγω της εμμονής του στα σχέδια της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τις

υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και να καταστρατηγήσει τα εργασιακά δικαιώματα των
Δημοτικών Υπαλλήλων, η απόφαση για την αυριανή κινητοποίηση, όχι μόνο ισχύει,
αλλά καθίσταται ακόμη πιο επιβεβλημένο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην
κυβέρνηση.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται να
συμμετάσχουν μαζικά και ενωτικά στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας που έχει
προκηρυχθεί για αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, από τις 7:00 το πρωί έως
τις 12:00 το μεσημέρι και να δώσουν βροντερό παρών στη Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας που θα γίνει έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα)
στις 9:00 το πρωί.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν αποδείξει πώς στα
δύσκολα, όπως πρόσφατα συνέβη με την πανδημία του κορωνοϊού βρίσκονται στο
πλευρό των Δημοτών και θα συνεχίσουν να προσφέρουν αγόγγυστα τις υπηρεσίες
τους στους πολίτες. Έχουν αποδείξει ωστόσο, πώς δεν εμπαίζονται και δεν
φιμώνονται. Αν αυτό πιστεύουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση
πλανώνται πλάνην οικτράν...
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

