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                                   Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 
 
πλάδειθνη,ζεο, 

Υζέο 22-4-2015 πξαγκαηνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηεο 
Οκνζπνλδίαο κε ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. Ν. Βνύηζε. 

ηελ ζπλάληεζε ηέζεθαλ όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζηελ Σ.Α. 

 
πγθεθξηκέλα: 

1) Δπαλαθνξά Δ θαη ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα πέξαλ ησλ ζεζκηθώλ. 
2) Δπαλαθνξά Ικαηηζκνύ πνπ είρε θαηαξγεζεί ην έηνο  2006. 
3) Δπηθίλδπλν θαη Αλζπγηεηλό Δπίδνκα ζηνπο Δπόπηεο Καζαξηόηεηαο θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. 
4) Σα πιαζκαηηθά θιηκάθηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο ρνιηθνύο  Φύιαθεο λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθά. Σελ αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο 2004-2006 θαη ηελ 
απόδνζε ηνπ θιηκαθίνπ. 

5) Δθινγηθό Δπίδνκα σο Μεληαίν Δπίδνκα. 
6) Καηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ζε πξνζιήςεηο ΤΔ θαη ΓΔ Πξνζσπηθνύ 

ηδηαίηεξα ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο. 
7) Σξνπνινγία ηνπ Ν.4258 άξζξν 31 γηα ηελ απόδνζε ησλ Δηδώλ Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Γάιαθηνο αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηεξεζεί νη δηαδηθαζίεο 
θαζώο επίζεο ηηο ππνρξέσζεο ησλ Γεκάξρσλ λα ηα απνδίδνπλ ζηνπο 
εξγαδόκελνπο. 

8) Έμνδα Κίλεζεο γηα ππεξεζίεο 24σξνπ ιεηηνπξγίαο. 
9) Αιιαγή ηνπ “Καιιηθξαηηθνύ” λόκνπ. 
10) Δπαλαζύζηαζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ρνιηθώλ Φπιάθσλ. 
11) Σέινο ζηνλ επαλέιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζηηο δηώμεηο ησλ Γεκάξρσλ. 
12) Αθύξσζε ηεο αμηνιόγεζεο κε ηελ πνζόζησζε. 
13) Πεηζαξρηθό Γίθαην πνπ θαηαξγεί ην ηεθκήξην ηεο αζσόηεηαο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο αληίζεηα κε ηνπο Αηξεηνύο. 

http://www.popota.gr/


14) Καηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λόκνπ Ραγθνύζε γηα ηελ εθρώξεζε 
ππεξεζηώλ. 

15) Νένο Κώδηθαο Τπαιιήισλ ΟΣΑ. 
16) Ξεπάγσκα ηνπ Βαζκνινγίνπ. 
17) ρνιηθέο θαζαξίζηξηεο  
18) Σελ νξθσκνζία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη πξνζιεθζεί κε πξνζσξηλνύο 

πίλαθεο θαη εξγάδνληαη επί πνιιά ρξόληα ζηνπο ΟΣΑ. 
19) Απειεπζέξσζε ησλ εζεινληηθώλ κεηαηάμεσλ ζε κόληκε βάζε ρσξίο ηνλ 

ρξόλν θαη ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη έσο ζήκεξα. 
20) Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ πνπ δελ ιακβάλεη ππόςε ην ζύλνιν ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ (ζεκηλάξηα θ.ι.π) εθηόο ηεο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 
 
21) Καηάξγεζε ηεο πνζόζησζεο ζηηο Κξίζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο 

βαζκνύο Α θαη Β. 
22) Σελ δεκηνπξγία ΟΔΤ ζε όινπο ηνπο δήκνπο γηα ην ζύλνιν ηνπ 

Πξνζσπηθνύ αιιά θαη ηηο Φηιαξκνληθέο θαη ηα Μνπζηθά ύλνια. 
23) Σελ άκεζε έθδνζε ηνπ ΠΓ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.4024/11 γηα ηελ 

αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο ζηνλ Ιδησηηθό Σνκέα. 
24)  Ν. 4024/11  πνπ πξνβιέπεη Κίλεηξν Δπίηεπμεο ηόρσλ. 
 
Ο Τπνπξγόο άθνπζε κε πξνζνρή όια ηα πξνβιήκαηα θαη δεζκεύηεθε όηη 

θάπνηα από απηά ζα  ιπζνύλ άκεζα.’Oπσο: 
 

 Η θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λόκνπ 3979/2011 
 Η θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο. 
 Η αιιαγή ηνπ Πεηζαξρηθνύ Γηθαίνπ. 
 Η δεκηνπξγία ζύγρξνλνπ Κώδηθα ησλ ππαιιήισλ ΟΣΑ. 

 Η θαηάξγεζε αμηνιόγεζεο κε πνζόζησζε. 
 

Άιια ζεζκηθά ζέκαηα ζα επηιπζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγό θ. Γ. Καηξνύγθαιν ζε πξνζερή ζπλάληεζε. 

Θέκαηα κε Οηθνλνκηθό θόζηνο ζα ζπδεηεζνύλ κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. 
Πνπιάθε, ώζηε λα δξνκνινγεζνύλ ιύζεηο κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε 
επόκελν λνκνζρέδην, αθνύ πξώηα θνζηνινγεζνύλ. 

Γηα όπνηεο εμειίμεηο ζα ελεκεξώλεζζε άκεζα. 
 
 
 
                                   ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
                                     ΣΗ ΠΟΠ-ΟΣΑ 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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