
                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 

Στη σημερινή (14-10-2019) έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.», με αφορμή το «Αναπτυξιακό» Νομοσχέδιο που 
κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς ψήφιση στη Βουλή και 
ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 179 με τις οποίες εκχωρούνται οι Δημοτικές 
Υπηρεσίες Καθαριότητας (Αποκομιδή, Οδοκαθαρισμός, Μεταφορά, Καθαριότητα 
κτιρίων), Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου στους εργολάβους και στα μεγάλα 
Ιδιωτικά-Επιχειρηματικά συμφέροντα με μια απλή απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου χωρίς καμία αιτιολογία, κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για 
αγωνιστικές και δυναμικές κινητοποιήσεις.  

 
Συγκεκριμένα: 
• Την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Πανελλαδικών Γενικών 

Συνελεύσεων-Συγκεντρώσεων έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση και 
προετοιμασία όλων των εργαζομένων στους Δήμους. 

• Την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, Προειδοποιητική Πανελλαδική 
Στάση Εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 το πρωί 
και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 9:30 το πρωί στην Αθήνα, (Πλατεία 
Καραϊσκάκη) όπου θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

• ΑΠΟΧΗ από κάθε υπερωριακή εργασία το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου 2019. 

• Προγραμματισμός για άμεση συνάντηση με όλους τους αρχηγούς των 
Πολιτικών Κομμάτων της Αντιπολίτευσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

• Πραγματοποίηση Συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 
στα Γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Αθήνα). 

• Το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 Πανελλαδική Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί στην Αθήνα-Πλατεία Καραϊσκάκη και 
πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αμέσως μετά τη λήξη της πορείας 
διαμαρτυρίας θα ακολουθήσει Πανελλαδική Σύσκεψη των Μελών των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπου θα 
συζητηθεί και θα αποφασισθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 



          Η Παράταξη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.», 
αποφασισμένη να ακυρώσει τις αντεργατικές διατάξεις του «Αναπτυξιακού» 
Νομοσχεδίου το οποίο είναι «ταφόπλακα» σε κάθε εργασιακό δικαίωμα και 
ελευθερία ενώ ταυτόχρονα «χαρίζει» τις Δημοτικές Υπηρεσίες στα μεγάλα 
Ιδιωτικά-Εργολαβικά συμφέροντα, κατέθεσε πρόταση με προειδοποιητικό 
χαρακτήρα και κατεύθυνση απέναντι στις ορέξεις της κυβέρνησης για κατάργηση 
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. με 
παράλληλο σχεδιασμό για ακόμη πιο δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις οι 
οποίες θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.      
  

Αθήνα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: https://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 
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