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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

(Αθήνα 03 -07-2017) 
(ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ) 

Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ( σχετικά με την παράταση των 

συμβάσεων ) η ΠΟΠ-ΟΤΑ ξεκίνησε ένα πολυήμερο αγώνα με αποκλεισμούς, στάσεις 

εργασίας, συγκεντρώσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών με στόχο 

την παραμονή των παρατασιούχων συναδέλφων στην εργασία τους. 

Κατορθώσαμε  να μετατρέψουμε τις απολύσεις και τις δίμηνες συμβάσεις που 

έδινε το Υπουργείο εκείνη την στιγμή σε Νομοθετική Ρύθμιση που απέφερε μόνιμες 

θέσεις εργασίας (κάτι που είναι πάγιο αίτημά μας)  και νέες συμβάσεις για το 

ανωτέρω προσωπικό και πέραν της καταλυτικής ημερομηνίας του Νόμου 4429 

άρθρο 16 και έως της 31/3/2018. 

Ακολούθως το Σάββατο 17-6-17 ο Υπουργός μας παρέδωσε το τελικό κείμενο 

της ρύθμισης και δεσμεύτηκε για ευνοϊκότερους όρους στην προκήρυξη όπως 

μοριοδότηση και ηλικία, όπως και την πρότασή μας για την τροποποίηση του 

άρθρου 61 του Ν. 3979. 

Η ΠΟΠ-ΟΤΑ αφού μελέτησε την ρύθμιση και εφόσον καλυπτόταν το διεκδικητικό  

της πλαίσιο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και τους πολίτες 

ανέστειλε τις κινητοποιήσεις συνεκτιμώντας  το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει ο 

αγώνας μας στην κοινωνία αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί 

λόγω των καιρικών συνθηκών.  

Εμείς αποφασίζουμε χωρίς κομματικές αγκυλώσεις γιατί πάνω από όλα βάζουμε 

τους εργαζόμενους. Χωρίς επικοινωνιακές φανφάρες και κυρίως χωρίς να 

παρατείνουμε την αγωνία της κοινωνίας αλλά και των εργαζομένων λαμβάνοντας 

άμεσα αποφάσεις χωρίς την κωλυσιεργία μιας κομματικής βαβέλ όπως κάνουν 

άλλοι. 

Τελικά εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε  πλήρως γιατί εμείς αποφασίσαμε 

την αναστολή και δεν υποχωρήσαμε όπως άλλοι που με την στάση τους άνοιξαν 

(άθελα ή ηθελημένα) την συζήτηση και την όρεξη των εργολάβων και εξάντλησαν 

την ανοχή αλλά και την συμπάθεια της κοινωνίας. 
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