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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  
(Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11.00 π.μ.) 

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) προκηρύσσει για το σύνολο του προσωπικού των 
Ο.Τ.Α., την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, Πανελλαδική Στάσης Εργασίας 
από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως και τις 11:00. Την ίδια ημέρα, στις 9:30 
το πρωί θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 
Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και πορεία προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών (Σταδίου 27). 

 Με την κινητοποίηση αυτή, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) να 
προχωρήσει στην εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και 
Πρασίνου σε εργολάβους και ιδιωτικά συμφέροντα. Κάτι που προωθείται με διάταξη 
την οποία ενέταξε η κυβέρνηση «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο». 

 Η κυβέρνηση, που έδωσε από νωρίς κακά δείγματα γραφής, τόσο με 
δηλώσεις Υπουργών και Βουλευτών όσο και με δηλώσεις αλλά και την επίσκεψη 
του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ιδιωτικό εργοστάσιο 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στα Ιωάννινα, προχωράει τώρα στο επόμενο 
βήμα, που είναι να ξεπληρώσει γραμμάτια προς τα εργολαβικά συμφέροντα. 

 Παράλληλα, με το πλήγμα στη συνδικαλιστική οργάνωση και έκφραση και 
στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) επιδιώκει την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση των εργατοτεχνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα με το άρθρο 179 
του «Αναπτυξιακού Νόμου», καταργεί την παρ.1, άρθρο 24 του Ν.4479/2017 όπου 
σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη, «Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της 
παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών 
παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με 
ίδια μέσα». 

 Δίνει δε 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». 



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο δεν αναίρεσε ούτε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και προχωρά ένα βήμα 
παραπέρα, διευρύνοντας τους τομείς που μπορούν να εμπλακούν οι ιδιώτες για 
ίδιο όφελος. Καταργεί την αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
είχε ως βάση την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του 
Δήμου και λαμβάνονταν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Για πολλοστή φορά, αν και λίγους μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας, η 
Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) αποδεικνύει ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί 
λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο προάσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου 
και των εργολάβων, σε βάρος του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με αύξηση του κόστους για τους Δημότες. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτούν το Νομοσχέδιο «ταφόπλακα» 
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., την 
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών.  

Η Πανελλαδική Στάση Εργασίας της ΠΕΜΠΤΗΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 είναι 
η αρχή ενός αγώνα για να αποτραπεί η εκχώρηση-δώρο στους ιδιώτες των 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που θα είναι σε βάρος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των Δημοτών. Από σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 
πραγματοποιούνται μαζικές Γενικές Συνελεύσεις στους Συλλόγους-Μέλη της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να είναι έτοιμοι για 
τα επόμενα βήματα των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων.  

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


