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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

Συνάδελφοι – σες , 
 Χθες  24 Ιουνίου 2017 το Προεδρείο της ΠΟΠ-ΟΤΑ 
συναντήθηκε μετά από πρόσκληση με τον Υπ. Εσωτερικών κ. 
Σκουρλέτη και τον Γεν. Γραμματέα κ. Πουλάκη όπου μας 
ανακοινώθηκε και μας επιδόθηκε η Νομοθετική ρύθμιση που 
προτίθεται να καταθέσει άμεσα για ψήφιση στην Βουλή η 
Κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα που δημιούργησε η 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συμβασιούχους. 
 Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προκηρύξει άμεσα 
μόνιμες θέσεις εργασίας, κάτι που ήταν και είναι πάγιο 
αίτημα της Ομοσπονδίας μας . 
 Ταυτόχρονα με την Νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζει 
την συνέχιση της εργασίας όλων των συμβασιούχων ακόμη 
και πέραν του τέλους του 2017 και  τουλάχιστον ως την 
έκδοση των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ και πάντως όχι πέραν τις 31-3-2017 όπως προβλέπει 
η Διάταξη.  
 Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις και την κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί στις πόλεις η Εκτελεστική Επιτροπή 
συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα και αποφάσισε την αναστολή 
των κινητοποιήσεων διασφαλίζοντας και την συνέχεια της 
εργασίας των συμβασιούχων συναδέλφων αλλά και τις 

μόνιμες  θέσεις προσωπικού όπου θα έχουν όλοι την 
δυνατότητα να συμμετέχουν γι’ αυτό ζητήσαμε από τον 
Υπουργό να δώσει αυξημένη μοριοδότηση στους 
συμβασιούχους εργαζόμενους και είναι κάτι που θα το 
δούμε κατά την έκδοση της προκήρυξης όπως και άλλα 
επιμέρους θέματα κάτι που θα το παρακολουθούμε βήμα-
βήμα. 
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 Θεωρούμε ότι, ο Αγώνας που κάνουμε όλες αυτές τις 

ημέρες δικαιώθηκε, αν λάβουμε υπόψιν μας ότι στην πρώτη 
συνάντηση με τον Υπουργό πήραμε απολύσεις για τους 
συμβασιούχους και δίμηνες συμβάσεις για να αντιμετωπιστεί 
πρόσκαιρα το πρόβλημα της Τουριστικής περιόδου. 
 Ανεβάσαμε το θέμα με τον πολυήμερο Αγώνα μας και 
υποχρεώσαμε να ασχοληθεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ενώ 
με τον Ν. 4429 οι συμβάσεις έληγαν  στις 31-12-2017, σήμερα με 
την Νομοθετική ρύθμιση ξεπερνάμε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα. 
 Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μέσα από αυτόν τον Αγώνα 

φέραμε μόνιμες θέσεις εργασίας στους Δήμους που δεν 
είχαν γίνει από το 2011 και μετά. 
 Σε κάθε περίπτωση ο Αγώνας ήταν νικηφόρος . 
 Δεν ξεχνάμε την δήλωση του Υπουργού κ.Σκουρλέτη ότι 
’’όποιοι σκέφτονται την Ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 
καθαριότητας’’ θα μας βρουν απέναντί. 
 Ξέρετε όλοι ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία και εμείς θα τα 
χρησιμοποιήσουμε . 

Και μην ξεχνάτε συνάδελφοι ότι εμείς σε αυτόν τον Αγώνα 

θέλουμε την κοινωνία μαζί μας και όχι απέναντι. 
 Για όλους αυτούς τους λόγους η ΠΟΠ-ΟΤΑ αποφάσισε 
την αναστολή των κινητοποιήσεων και δηλώνουμε ότι 
επαγρυπνούμε για το μέλλον των συναδέλφων. 
 Τέλος καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και την Κυβέρνηση να 
τηρήσει τα υπεσχημένα άλλως η αντίδραση μας αυτήν την φορά 
θα είναι πιο σκληρή.    
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