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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 
 
πλάδειθνη – ζεο , 
 Υζέο Γεπηέξα 22-6-2015 έγηλε ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Οκνζπνλδίαο 
κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θ.Πνπιάθε . 
 ηελ ζπλάληεζε ελεκεξσζήθακε από ηνλ Γελ.Γξακκαηέα γηα ηα ζέκαηα πνπ 
είρακε ζέζεη ηελ πξνεγνύκελε θνξά ζηνλ Τπνπξγό  θαη πνπ κεξηθά εμ απηώλ 
ιύλνληαη κε ην ρέδην Νόκνπ πνπ ζήκεξα ζα πάεη ζηελ Ννκνπαξαζθεπαζηηθή 
Δπηηξνπή ηεο  Βνπιήο . 
 
Αστά είναι : Όσον αυορά τοσς Δήμοσς . 
 
α) Καηαξγείηαη ην παξαηεξεηήξην ΟΣΑ θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηελ δεκηνπξγία  
    Απηνηεινύο Τπεξεζίαο ΟΣΑ κε ειεγθηή λνκηκόηεηαο . 
 
β) Γεκηνπξγείηαη Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο όπσο θαη ε δεκηνπξγία  
    ινγαξηαζκνύ Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο ΟΣΑ.   
 
Όσον αυορά θέματα εργαζομένων . 
 
α) Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα απόζπαζε από ΝΠΙΓ θαη ΑΔ ησλ ΟΣΑ γηα 2+1 έηνο πξνο                 
    ηνπο Γήκνπο ή ΝΠΓΓ. 
 
β) Οη ρνιηθέο Καζαξίζηξηεο παξακέλνπλ αθόκε γηα έλα έηνο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο  
 
γ) πκβάζεηο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ  
    κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
    κε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο κέρξη πιήξνπο   σξαξίνπ κε ηελ αλάινγε  
    αύμεζε απνδνρώλ . 
 
δ) Δπαλέξρεηαη ζε ηζρύ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ κόλνπ ηνπ ΠΓ588/1988(Α284) 
    πνπ αθνξά ην σξάξην εξγαζίαο ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο . 
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ε) Δπαλέξρεηαη κε Νόκν ην αθαηάζρεην γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ΟΣΑ γηα ηελ  
    εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θάηη πνπ είρε γίλεη κε ΠΝΠ ε νπνία όκσο  
    δελ πήγε πνηέ ζηελ Βνπιή γηα ςήθηζε κε απνηέιεζκα λα κελ ηζρύεη. 
 
    
  Σα σπόλοιπα θέματα ποσ θέσαμε  : 
 
1) Καηάξγεζε ηνπ Νόκνπ 3979/2011 άξζξν 61 πεξί εθρώξεζεο Τπεξεζηώλ    
    Καζαξηόηεηαο ζε  Ιδηώηεο . 
 
2) Σελ θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο πξόζιεςεο ΤΔ θαη ΓΔ πξνζσπηθνύ. 
 
3) Σν επίδνκα Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο  
     εξγαδνκέλσλ. 
 
4) Σελ νξθσκνζία ηνπ πξνζσπηθνύ (Π.Π) πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε πξνζσξηλνύο  
     Πίλαθεο. 
 
5) Σξνπνινγία ηνπ Νόκνπ 4258/2014 άξζξν 31 γηα ηα είδε Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη  
     ην γάια πξνεγνύκελσλ εηώλ . 
 
6) Σελ επαλαθνξά ηνπ Ικαηηζκνύ ζην Σερληθό Πξνζσπηθό. 
 
7) Νέν Κώδηθα Τπαιιήισλ ΟΣΑ. 
 
8) Σν μεπάγσκα ηνπ Βαζκνινγίνπ . 
 
9) Σελ αιιαγή ηνπ Νόκνπ 4325 /2015 άξζξν 26 πνπ αθνξά ηνπο Μνπζηθνύο . 
 
 

Γέζκεπζε ηνπ Γελ.Γξακκαηέα θ.Πνπιάθε ήηαλ όηη κεηά ηελ ηειηθή ζπκθσλία 
Κπβέξλεζεο – Γαλεηζηώλ  αιιά θαη ηελ ςήθηζε απηνύ ηνπ Ννκνζρεδίνπ ζα ππάξμεη 
λέν Ννκνζρέδην ζην νπνίν ζα ιπζνύλ θαη άιια ζέκαηα. 
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