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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 
 Το περιβόητο «Αναπτυξιακό» Νομοσχέδιο επέλεξε η κυβέρνηση για να 
εντάξει την διάταξη για την εκχώρηση των Υπηρεσιών Καθαριότητας, 
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου σε εργολάβους και ιδιωτικά συμφέροντα. 

Και βέβαια δεν θα το χαρακτηρίζαμε ως «κεραυνό εν αιθρία» το γεγονός, 
καθώς η νέα κυβέρνηση είχε φροντίσει από νωρίς, να δηλώσει με κάθε τρόπο, 
την προτίμησή της στην ιδιωτική πρωτοβουλία απαξιώνοντας τις Δημόσιες 
υπηρεσίες δια στόματος αρκετών νυν Υπουργών, Βουλευτών αλλά και του ίδιου του 
Πρωθυπουργού από την προεκλογική ακόμα περίοδο. 

Μαζί με το χτύπημα στη συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση, στις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) θέλει και την πλήρη ιδιωτικοποίηση 
των εργατοτεχνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα με το άρθρο 179 του 
«Αναπτυξιακού Νόμου, καταργεί την παρ.1, άρθρο 24 του Ν.4479/2017 όπου 
σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη «Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της 
παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών 
παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με 
ίδια μέσα». 

Δίνει το δικαίωμα στους Δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να 
εκχωρούν σε εργολάβους και τις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και 
συγκεκριμένα τη «συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού». 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί ένα θεσμικό πλαίσιο που 
προϋπήρξε και δεν το αναίρεσε φυσικά ούτε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το 
προχωρά ακόμα παραπέρα, εντάσσοντας και άλλους τομείς που βρίσκονται στο 
στόχαστρο διείσδυσης των ιδιωτών. Καταργεί την αιτιολογημένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ως βάση την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων 
υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και λαμβάνονταν με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Για πολλοστή φορά, αν και λίγους μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας, η 
Νέα Δημοκρατία μας απέδειξε ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί 



λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο προάσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου 
και των εργολάβων δημιουργώντας επιπλέον έναν εργασιακό μεσαίωνα, ένα 
σύγχρονο σκλαβοπάζαρο μέσα από το οποίο οι ιδιώτες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους προς τους Δημότες και μάλιστα με υπέρογκο κόστος. 

Με τη νέα Νομοθετική ρύθμιση οι Δήμαρχοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε 
μάνατζερ όπου θα φροντίζουν να διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων 
και επιχειρηματιών εκχωρώντας τους υπηρεσίες του Δήμου και μετακυλώντας 
βέβαια το κόστος στα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά των Δημοτών αυξάνοντας τα 
Δημοτικά τέλη. 

Προσχεδιασμένη άλλωστε από τους ίδιους τους Δημάρχους είναι και  η 
απαξίωση ολόκληρων υπηρεσιών χωρίς επισκευή και αναβάθμιση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και χωρίς 
προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να υπακούσουν τα αφεντικά τους και να 
γίνουν εκφραστές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής τους ακόμα κι αν αυτό κοστίζει 
ανθρώπινες ζωές. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτούν το Νομοσχέδιο ταφόπλακα 
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών τους, της κατάργησης των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

Η κυβέρνηση και ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης (ως πρώην Υπουργός 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) γνωρίζει καλά πως συσπειρώνονται και τι αγώνα 
δίνουν οι εργαζόμενοι όταν οποιοσδήποτε καταπατά τις κόκκινες γραμμές που έχουν 
θέσει. 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίασή της την 

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 αποφάσισε σειρά συνδικαλιστικών παρεμβάσεων με 
προοπτική κλιμάκωσης. Συγκεκριμένα: 

 
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

πραγματοποιούν μαζικές Γενικές Συνελεύσεις ενημερώνοντας όλους τους 
εργαζόμενους. Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται και κατά την διάρκεια 
όλης της εβδομάδας με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε Δήμου. 

2. ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 προκηρύσσει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ του συνόλου του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 
την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως και τις 11.00 π.μ., ενώ θα 
πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την ίδια ημέρα και 
ώρα 9.30 π.μ. έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.(Καρόλου 24-Πλατεία 
Καραϊσκάκη). Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με βάση τις ιδιαίτερες 
συνθήκες του κάθε Δήμου μπορούν να προσαρμόσουν με δικές τους αποφάσεις 
την Στάση Εργασίας. 



3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11.00 το πρωί θα 
πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπου θα αναλυθούν οι λόγοι της αντίδρασης των εργαζομένων και 
το πλαίσιο των κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας. 

4. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 και ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 προκηρύσσει ΑΠΟΧΗ 
από κάθε υπερωριακή απασχόληση και εργασία. 

5. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικό 
Συλλαλητήριο στις 11.00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
(Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) με αγωνιστικό κάλεσμα συμμετοχής σε 
όλους τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας. 

6. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, μετά το πέρας του Συλλαλητηρίου και 
ώρα 1.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-3ος όροφος) όπου θα μεταφερθούν 
οι αποφάσεις των Συλλόγων και θα αποφασισθεί το πλαίσιο δράσης για την 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε κατά την διάρκεια 
της τρέχουσας εβδομάδας να ζητήσει συναντήσεις με όλους τους αρχηγούς των 
Kομμάτων της Αντιπολίτευσης. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει ΑΜΕΣΑ τις 
επίμαχες αντεργατικές διατάξεις από το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο».  
 Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε ότι το αντίθετο θα είναι για εμάς  
ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. 
 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε. 
ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,  
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 

 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Νίκος Τράκας                                           Βασίλης Πετρόπουλος 

 


