
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με κοινή πλέον τη διαπίστωση πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα 

ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα αποκομιδής των απορριμμάτων σε πολλούς 

Δήμους, με αφορμή την έλλειψη προσωπικού και με βασική αιτία την απόφαση 

της κυβέρνησης να… διευκολύνει όσους στο παρελθόν «έτρεξαν» να εκποιήσουν 

τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, παρατείνοντας τις «συμβάσεις» με τους ιδιώτες έως το 

τέλος του έτους. Έκπληξη προκαλεί δε η 2η εγκύκλιος των συναρμόδιων Υπουργείων 

που αντί να λύσει περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση γύρω από αυτό το 

θέμα. 

Αντί λοιπόν άμεσα να καταργηθεί το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 που δίνει τη 

δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες των υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και του 

άρθρου 49 του Ν.4325/2015 δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. 
να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό καταργώντας την μνημονιακή «αναστολή 

προσλήψεων», με τη νέα εγκύκλιο δίδεται σε όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν 

στα συγκεκριμένα αντικείμενα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας να επανασυνάψουν 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως το τέλος του έτους, παρέχοντας την επιλογή μάλιστα 

στους αιρετούς 6ωρης ή 8ωρης διάρκειας!!! 

Και επειδή η πολύχρονη εμπειρία έχει δείξει πως το «πουλόβερ σιγά-σιγά 

ξηλώνεται» αναρωτιόμαστε: 

 Ξεχνούν οι αρμόδιοι πως όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην αποκομιδή 

των απορριμμάτων δικαιούνται μειωμένο ωράριο 6.20 ωρών ημερησίως; 

 Οι «συμβασιούχοι έργου-εργολάβοι» που θα εργάζονται στις υπηρεσίες 

καθαριότητας θα λαμβάνουν το επίδομα της ανθυγιεινής και επικίνδυνης 

εργασίας των 150,00 ευρώ; 

 Οι «συμβασιούχοι-εργολάβοι» θα καλύπτονται με ένσημο «βαρύ και 

ανθυγιεινό»; 

 Θα δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάλα και λοιπά είδη) που 

προβλέπονται σε όσους απασχολούνται σε εργασίες που η νομοθεσία προβλέπει; 

 Οι «συμβασιούχοι-έργου» θα καλύπτονται από την Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ή όχι; 

Η απάντησή μας στα όσα σχεδιάζει και η νέα κυβέρνηση για την εκχώρηση 

της καθαριότητας σε ιδιώτες είναι η μαζική συμμετοχή μας στην Πανελλαδική 

Στάση Εργασίας την ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 που προκήρυξε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

και οι εκπρόσωποι του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΜΕ.Τ.Α.-

Π.Α.Σ.Κ.Ε./Ο.Τ.Α.) καταψήφισαν στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
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