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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραχώρησε σήμερα,
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, Συνέντευξη Τύπου, για το μείζον θέμα που έχει
ανακύψει με την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου των
Ο.Τ.Α. στα ιδιωτικά-εργολαβικά συμφέροντα.
Πρόκειται για μία μεθόδευση μέσω του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου», το
οποίο συζητείται στη Βουλή και πρόκειται το επόμενο διάστημα να ψηφιστεί,
και η οποία αποτυπώνει ανάγλυφα την νεοφιλελεύθερη πολιτική που είναι
αποφασισμένη να ασκήσει η κυβέρνηση. Θέλει να εκχωρήσει στους ιδιώτες ότι δεν
υποθηκεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια από τα μνημόνια και να προκαλέσει ακόμη
μεγαλύτερο πόνο και δυστυχία στην Ελληνική Κοινωνία.
Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής στην διάρκεια της Συνέντευξης
Τύπου τόνισαν τις συνέπειες που θα έχει η ενδεχόμενη υλοποίηση του άρθρου
179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου», με το οποίο παραχωρείται το δικαίωμα
στους Δημάρχους, εκτός των υπηρεσιών Καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους
και τις υπηρεσίες Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται, τη «συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων, συντήρησης
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού».
«Η κυβέρνηση θέλει να κάνει δώρο σε εργολάβους και ιδιώτες υπηρεσίες
των Δήμων με κοινωνικό πρόσημο, αντί να τις ενισχύσει με προσλήψεις μονίμου
προσωπικού και την ανανέωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού», αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά, ενώ σημειώθηκε πώς αν περάσει η διάταξη της κυβέρνησης θα
οδηγήσει σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, απαξίωση του κοινωνικού ρόλου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους Δημότες,
μέσω της αύξησης των Δημοτικών Τελών. Υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από
τους Ο.Τ.Α. για κοινωνικό όφελος, θα παρέχονται αργότερα προς όφελος των
ιδιωτών, των εργολάβων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηλίτευσε και τη στάση των
προηγούμενων κυβερνήσεων, που έθεσαν τις βάσεις για να πατήσει σήμερα η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να δώσει το «πράσινο φως» στην
εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. στους ιδιώτες. Πρόκειται για το Νόμο
Ραγκούση (άρθρο 69 του Ν.3979/2011), που έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους να
αναθέτουν σε ιδιώτες την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και την διατήρηση
του από τις κυβερνήσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., παρά τις διαβεβαιώσεις για την κατάργηση
του.
Μεγάλες ευθύνες για τις σημερινές δυσμενείς εξελίξεις φέρουν και οι
Αιρετοί, όπως τονίσθηκε στη Συνέντευξη Τύπου. Επέτρεψαν να απαξιωθούν οι
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., αφού δεν επιδίωξαν την αναβάθμιση του μηχανολογικού
τους εξοπλισμού, δεν επένδυσαν σε νέα υλικοτεχνική υποδομή και προσπάθησαν να
καλύψουν τα κενά σε προσωπικό με συμβασιούχους και προσωπικό που προσέλαβαν
με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αρκετοί δε, στήριξαν ανοιχτά την νεοφιλελεύθερη
πολιτική, σπεύδοντας να ικανοποιήσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέστησαν
σαφές πώς οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο»
ταφόπλακα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
(Σ.Σ.Ε.) και των συνδικαλιστικών ελευθεριών και θα παλέψουν για να μην περάσει
και να μην υλοποιηθεί.
Ήδη, πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ή τους εκπροσώπους
τους, ενώ το επόμενο διάστημα θα επιδιωχθούν συναντήσεις με άλλους φορείς, όπως
η Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο να ακυρωθεί η διάταξη που εκχωρεί στους ιδιώτες βασικές
υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.
Αύριο, Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικό
Συλλαλητήριο στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ θα ακολουθήσει
σύσκεψη των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να αποφασιστεί το πλαίσιο δράσης κλιμάκωσης των
κινητοποιήσεων. Ο αποφασιστικός, ενωτικός και δυναμικός αγώνας είναι
μονόδρομος ενάντια στα νεοφιλελεύθερα σχέδια της κυβέρνησης και την
εξυπηρέτηση των «φίλων» εργολάβων.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

