
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 
 

 
 Ακόμη μια φορά, τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 
Ο.Τ.Α.» έστειλαν ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις!  
 Στη σημερινή (19/10/2019) έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το πρωινό 
Συλλαλητήριο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πορεία στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και την σύσκεψη των Μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας που ακολούθησε, κατέθεσαν 
ολοκληρωμένη πρόταση με αγωνιστικό προσανατολισμό ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ της ακραίας 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κύριο 
αίτημα την απόσυρση του άρθρου 179 που ξεπουλά τις Δημοτικές Υπηρεσίες της 
Καθαριότητας, του Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού στα μεγάλα επιχειρηματικά και 
εργολαβικά συμφέροντα. 

Η αρχική πρόταση της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
ήταν ξεκάθαρη… Δευτέρα 21, Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 κλειστά 
όλα τα Γκαράζ των Δήμων με κινηματικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις των 
Συλλόγων (αποκλεισμοί, επαναλαμβανόμενες συνελεύσεις, κ.α.). Την Πέμπτη 24 
Οκτωβρίου 2019, προτείναμε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία όλων των εργαζομένων 
στους Ο.Τ.Α. με μαζικό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Καραϊσκάκη.  

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. διαχωρίστηκαν από την πρόταση της 
πλειοψηφίας επιμένοντας την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 να πραγματοποιηθεί 
Στάση Εργασίας!!! Η Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. πρότεινε επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες 
μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου. Τονίσαμε πως η πρόταση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και του 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. για Στάση Εργασίας την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 «σπάει» την 
συνοχή και την συνέχεια των κινητοποιήσεων, «κρεμά» τον προγραμματισμό και 
διευκολύνει την κυβέρνηση στο κρισιμότερο μάλιστα σημείο των κινητοποιήσεων, την 
προηγούμενη της ψήφισης του Νομοσχεδίου. Κάτι το οποίο με απορία επισημάναμε 
χωρίς όμως αντίκρισμα. 

Με τον κίνδυνο κάθε παράταξη να εμμένει στην πρότασή της και να κλείσει η 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς απόφαση, αφού δεν θα υπήρχε η 



απαιτούμενη πλειοψηφία, προσαρμόσαμε την πρότασή μας η οποία τελικά 
υπερψηφίστηκε από την Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., ενώ τελικά έγινε αποδεκτή και από την 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.   

 
Συγκεκριμένα η τελική πρόταση η οποία και υπερψηφίστηκε ήταν: 

 
1. Συμμετοχή και διεύρυνση της ΑΠΟΧΗΣ από κάθε υπερωριακή απασχόληση 

και Εργασία για το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. 
2. Την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 πραγματοποιούμε μαζικές ολοήμερες 

Γενικές Συνελεύσεις (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ) 
στέλνοντας το μήνυμα στους εργαζόμενους για την κρισιμότητα και την 
αναγκαιότητα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις για περιφρούρηση των 
υπηρεσιών αλλά και των θέσεων εργασίας. Τα Γκαράζ των Δήμων παραμένουν 
κλειστά και γίνονται το κέντρο ενημέρωσης του αγώνα πάλης και αντίστασης στους 
εργαζόμενους και πολίτες με αίτημα την απόσυρση του «Αναπτυξιακού 
Νομοσχεδίου» και του άρθρου 179 που ξεπουλά μπιρ-παρά τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 

3. Με πρωτοβουλία των Συλλόγων-Μελών ζητάμε την έκτακτη σύγκληση των 
Δημοτικών Συμβουλίων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις καταδίκης του 
άρθρου 179 που κατατέθηκε εν αγνοία και χωρίς την συναίνεση των αιρετών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4. Την ΤΡΙΤΗ 22 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Οκτωβρίου 2019 η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και 
Ηλεκτροφωτισμού. Με αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων-Μελών μπορεί η 
Απεργία να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου. 

5. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, στις 10.00 το πρωί, θα 
πραγματοποιηθεί Μηχανοκίνητη Πορεία με σημείο εκκίνησης τα γραφεία της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα. 

6. Την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
ΟΤΑ θα προκηρύξει 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ όλων των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ίδια ημέρα, στις 11.00 το 
πρωί, θα πραγματοποιηθεί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-
Πλατεία Καραϊσκάκη) Πανελλαδικό Συλλαλητήριο με ενωτικό-δυναμικό κάλεσμα 
συμμετοχής και αλληλεγγύης σε Ομοσπονδίες του Δημοσίου αλλά και του 
Ιδιωτικού Τομέα. 
 

 Η πρόταση της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
υπερψηφίστηκε, δημιουργώντας τις απαραίτητες συναινέσεις, βάζοντας τους 
εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση στο δρόμο του αγώνα, της πάλης και της 
αντίστασης με σκοπό την τελική ΝΙΚΗ. 



          Η «αγωνιστική διάθεση» των συναδέλφων της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., με την ισχνή-
συμβολική παρουσία των τριάντα (30) ατόμων-σημαιοφόρων τόσο στο 
Συλλαλητήριο της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου 2019 όσο και του Σαββάτου 19 
Οκτωβρίου 2019, όσο και η ακατανόητη εμμονή τους για διαφοροποιημένες 
«παραταξιακές» προτάσεις που πρακτικά δεν βοηθούν στον κοινό στόχο που σήμερα 
πρέπει να έχουμε…!!!  
 Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν 
μαζικά και δυναμικά στις κινητοποιήσεις, να αντιδράσουν σθεναρά και αποφασιστικά 
σε όλους αυτούς που σχεδιάζουν χωρίς τον «Ξενοδόχο», το ξεπούλημα των Δημοτικών 
υπηρεσιών, την διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις απολύσεις εργαζομένων 
με πρόσχημα… την «Ανάπτυξη»!!! 
 

Αθήνα, Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

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