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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η
Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Εργαζομένων
Οργανισμών
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα σοβαρά
προβλήματα που θα δημιουργούνταν από την διάσπαση των πέντε (5) Δήμων και
είχε θέσει το ζήτημα εγγράφως τόσο στον πρώην, όσο και στον νυν Υπουργό
Εσωτερικών.
Το βασικότερο πρόβλημα, που επηρεάζει σαφώς την λειτουργία των Δήμων
και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι η κατανομή του
προσωπικού. Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν στην
κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ακυρώνοντας επί της
ουσίας τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων με τις οποίες κατανέμονται οι
εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Υ. των νεοσύστατων Δήμων βάσει της αίτησης προτίμησης τους.
Αυτό συνέβη στον Δήμο Κέρκυρας, που διασπάστηκε σε τρεις (3) Δήμους, με
συνέπεια έντεκα (11) εργαζόμενοι να υποχρεωθούν να μετακινηθούν σε Δήμο πέραν
της προτίμησης τους. Το ίδιο συνέβη και στον Δήμο Λέσβου, που διασπάστηκε σε δύο
(2) Δήμους, με αποτέλεσμα σαράντα δύο (42) εργαζόμενοι να μετακινούνται σε Δήμο
που δεν είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να μετακινηθούν.
Σειρά είχε ο Δήμος Σάμου, που επίσης διασπάστηκε βάσει του Ν. 4600/2019,
με συνέπεια να αναγκάζονται σε υποχρεωτική μετακίνηση σε Δήμους που δεν ήταν
της προτίμησης τους δεκαεπτά (17) εργαζόμενοι. Είναι βέβαιο πώς το ίδιο θα συμβεί
και στους άλλους δύο Δήμους, Σερβίων και Κεφαλλονιάς.
Μετά την δυσμενή εξέλιξη για τους εργαζόμενους του Δήμου Σάμου, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Σάμου αποφάσισε κινητοποιήσεις με αίτημα την μη
υποχρεωτική μετακίνηση των δεκαεπτά (17) εργαζομένων και την πλήρωση των
κενών θέσεων με νέες προσλήψεις. Αύριο, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 οι εργαζόμενοι
του Δήμου Σάμου θα πραγματοποιήσουν Στάση Εργασίας, από τις 10:00 το πρωί έως τις
2:00 το μεσημέρι, και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί έξω από το
Δημαρχείο, στο Βαθύ.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων
Δήμου Σάμου και καλεί για μία ακόμη φορά τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη
Θεοδωρικάκο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το
πρόβλημα που έχει ανακύψει και το οποίο του είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα στην
πρόσφατη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να ακυρώσει τις αποφάσεις
των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες οδηγούν δεκάδες
εργαζόμενους σε μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία και οικονομική εξαθλίωση και
ζητά οι εργαζόμενοι να καταταγούν στον Δήμο προτίμησής τους και ταυτόχρονα να
δοθεί άμεσα και κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα στους νέους Δήμους να προσλάβουν το
απαραίτητο και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την στελέχωσή τους.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

