
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
 

Στη σημερινή (26-9-2019) συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» έθεσαν 
για ακόμη μια φορά τα θέματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους στους Δήμους και 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Προβλήματα που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και θα δημιουργήσουν 
ακόμη περισσότερα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ενώ ταυτόχρονα 
καλλιεργούν ανάμεσα στους εργαζόμενους κλίμα αναστάτωσης, ανασφάλειας και 
φόβου. 

Ακόμη μια φορά, η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» έθεσε 
ζητήματα ξεκάθαρα, με απόλυτη ειλικρίνεια πέρα από κάθε κομματική 
κατεύθυνση, όπως ακριβώς ασκούν και επιζητούν οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Κατέθεσε προτάσεις με κινηματική κατεύθυνση ανατροπής όλων των 
αντεργατικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που προωθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. και 
που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων και 
Δημοτικών υπηρεσιών και στη διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος και της 
«ΦΩΝΗΣ» των εργαζομένων. 

 
Μεταξύ άλλων έθεσε: 

- Την επικείμενη κατάργηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας καθώς και της αλλαγής στο καθεστώς ασφάλισης των Β.Α.Ε. 
- Τις απολύσεις εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς που εργάζονται με 
συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, με Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με αφορμή την 
14χρονη υποχρεωτική αγωγή. 
- Τις ιδιωτικοποιήσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα και ο 
ηλεκτροφωτισμός με παράλληλη παραχώρησης των ανταποδοτικών τελών. 
- Το «πάρτι» που ετοιμάζει με ταχύτατους ρυθμούς η κυβέρνηση σε αγαστή 
συνεργασία με τους συνεργαζόμενους Περιφερειάρχες με την ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης των απορριμμάτων με την «μάσκα» των Σ.Δ.Ι.Τ. 
- Την επερχόμενη κατάργηση των Σ.Σ.Ε. που προετοιμάζει η κυβέρνηση μέσω 
του πολυνομοσχεδίου για την «ανάπτυξη» 
- Την τροποποίηση του Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 97 του 
Ν. 4483/2017 που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 



- Την «φίμωση» της φωνής των εργαζομένων και την διάλυση κάθε 
αντίδρασης τους απέναντι σε όποια αντεργατική ρύθμιση καταργώντας ουσιαστικά 
το δικαίωμα στην απεργία και στην συλλογική δράση. 
 

Παράλληλα πρότεινε: 
- Την άμεση συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον 
Υπουργό Εσωτερικών θέτοντας επιτακτικά τα θέματα και ζητώντας άμεσες λύσεις 
με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 
- Την μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται για πολλά χρόνια στους 
Δήμους με τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων 
(Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, κ.λπ.) 
- Την αγωνιστική αντίδραση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων-Σωματείων με 
ταυτόχρονη ενημέρωση της Ομοσπονδίας απέναντι σε κάθε προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης Δημοτικών υπηρεσιών από Δημάρχους. 
- Την ετοιμότητα των εργαζομένων σε αγωνιστική κατεύθυνση για απεργιακές 
κινητοποιήσεις ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν από τον Υπουργό 
Εσωτερικών. 
- Την συνέχιση του αγώνα απέναντι στις προσπάθειες κατάργησης των Σ.Σ.Ε. 
και της Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας με ακόμη πιο δυναμικές, πολύμορφες 
κινητοποιήσεις. 

 
Η παράταξη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» έχοντας 

την στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα συνεχίσει ακατάπαυστα να 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, με αγωνιστική διάθεση απέναντι σε κάθε αντεργατική πολιτική. 

 
Αθήνα, Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α. 
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