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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – 11.00 π.μ. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να 

συμμετάσχουν ενωτικά και δυναμικά στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας που θα 

πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 έξω από τα γραφεία της 

Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη).  

 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να στείλουν ένα ηχηρό 

μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η όποια προσπάθεια 

εκχώρησης σε ιδιώτες των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και 

Πρασίνου των Δήμων είναι απορριπτέα, καθώς υπονομεύει τον Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα των Ο.Τ.Α., θα επιφέρει απώλεια θέσεων εργασίας και 

οικονομική επιβάρυνση για τους Δημότες. 

Σήμερα, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποίησαν 

μεγαλειώδη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας 

και πορεία προς τη Βουλή. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και οι αρμόδιοι 

Υπουργοί ωστόσο «κρύφτηκαν» και αρνήθηκαν να συναντήσουν τους εκπροσώπους 

των εργαζομένων για να ακούσουν τα αιτήματα τους. Είναι, φαίνεται, δείγμα του… 

πολιτικού πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη.  

 Η εκχώρηση σε εργολαβικά-ιδιωτικά συμφέροντα υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

προωθείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του 

«Αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται ήδη στις αρμόδιες επιτροπές 

της Βουλής. Στο εν λόγω Νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, διάταξη με 

την οποία παρέχεται 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». 

 Μάλιστα, η συγκεκριμένη διάταξη με την οποία επιδιώκεται η πλήρης 

ιδιωτικοποίηση των εργατοτεχνικών υπηρεσιών που ζητούσε το κεφάλαιο για 

λόγους κερδοσκοπίας, έρχεται σε συνέχεια της αντεργατικής πολιτικής που 



ασκεί το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, αφού επιχειρεί να καταφέρει πλήγμα 

στη συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

(Σ.Σ.Ε.), όπως και να καταργήσει το δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων στην 

απεργία. 

 Με σύνθημα «Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΙΔΙΩΤΕΣ», οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατεβαίνουν στους 

δρόμους για να διασφαλίσουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό της χαρακτήρα.  

 Μετά την σημερινή Πανελλαδική Στάση Εργασίας και διαδήλωση, αύριο 

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα 

παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας τους λόγους αντίδρασης των 

εργαζομένων, ενώ την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, μετά το 

Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι Σύσκεψη των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να 

αποφασιστεί το πλαίσιο δράσης για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

 Σημειώνεται επίσης, πώς έχει αποφασισθεί για το Σάββατο και την Κυριακή, 

19 και 20 Οκτωβρίου 2019, η αποχή των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. από κάθε 

υπερωριακή απασχόληση και εργασία.   

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


