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ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
 

Συνεδρίασε την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, μια ημέρα μετά την 24ώρη 

Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση, το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. με κεντρικό αίτημα τον άμεσο και οριστικό τερματισμό της απαξίωσης της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της.  

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαπίστωσε ομόφωνα, ότι, ο 

θάνατος της ανασφάλιστης εργαζόμενης στο Ξυλόκαστρο ήταν η σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι.  

 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ,  

ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ 

 

Η μεθοδευμένη πολιτική απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ μέρους 

της κυβέρνησης, που απροκάλυπτα στηρίζει η πλειοψηφία των αιρετών, δεν 

μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Τα λόγια πλέον δεν είναι ικανά να κατευνάσουν την 

οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων. 

Τα επαναλαμβανόμενα Εργατικά Ατυχήματα, σε πολλές περιπτώσεις 

θανατηφόρα, είναι αποτέλεσμα της γενικότερης απαξίωσης του συνόλου των 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαξίωση που «οδηγεί» σκοπίμως με 

κάθε τρόπο τους Αιρετούς σε γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις, που όπως πολλές 

φορές έχουμε καταγγείλει, είναι πηγή συναλλαγών, διαφθοράς, ακόμη και 

διακίνησης «μαύρου χρήματος» για όσους όψιμα πέφτουν από τα σύννεφα!!! 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γενικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Τετάρτης 18 

Ιανουαρίου 2023 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε: 

1. Ζητά άμεσα να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των Μελών, 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. Οι Αιρετοί θα πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες. Δεν είναι 

δυνατόν να σιωπούν απέναντι σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το 



τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιβάλλεται να αναλάβουν τις ευθύνες που τους 

αναλογούν και να συμβάλλουν θετικά ώστε να δοθεί άμεσα λύση στην 

απογοητευτική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να πάρουν άμεσα 

θέση για τα επικίνδυνα φαινόμενα ανομίας και ασυδοσίας μεγάλης μερίδας 

Δημάρχων. 

2. Ζητά, από τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ενημερώσουν 

εγγράφως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή των 

μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, για την επικινδυνότητα υποδομών και 

μηχανολογικού εξοπλισμού, την ύπαρξη ή μη  Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας, την απόδοση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) κ.λπ. 

3. Μετά τις συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη 

Βορίδη, (δέσμευση που δόθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

Ομοσπονδία την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης) αποφάσισε να 

εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ώστε αφού 

εκτιμήσει τα αποτελέσματα των συναντήσεων, να αποφασίσει την κλιμάκωση 

των κινητοποιήσεων (Πανελλαδική Σύσκεψη Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.), 

Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις, Γενικές Συνελεύσεις, προκήρυξη απεργιακών 

κινητοποιήσεων).  

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με ευθύνη των Δημοτικών Συμβουλίων 

σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Κάλυψη των τεράστιων οργανικών κενών. 

2. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων οι οποίοι απασχολούνται εδώ και 

χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις (Ε.Σ.Π.Α., Σχολικές Καθαρίστριες, 

Καθαριότητα, Π.Α.Γ.Ο. κ.λπ.).  

3. Κατάργηση της διάταξης για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων, 

περιοριστικά και μόνο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων.  

4. Αυστηρή τήρηση των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας με δεσμευτικό 

πλαίσιο και πρόστιμα και αυστηρές ποινές όπου δεν εφαρμόζεται η 

Νομοθεσία. Ποινές για όσους δεν το τηρούν. 

5. Ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Δεσμευτική 

διαδικασία καταγγελιών, ελέγχων και πορισμάτων, με άμεση κοινοποίηση 

στον Εισαγγελέα. 

6. Να πραγματοποιηθούν άμεσα και υποχρεωτικά Εκθέσεις Επαγγελματικού 

Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών. 

7. Κατάργηση του Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανάθεση του «Εσωτερικού 

Ελέγχου», που ουσιαστικά αφορά τον διοικητικό έλεγχο όλων των 

υπηρεσιών, με αδιαφανείς διαδικασίες, είτε σε συγκεκριμένα «Γραφεία» 

ιδιωτών, είτε σε καθοδηγούμενα «Αυτοτελή Τμήματα» πλήρως ελεγχόμενα 



από τον Δήμαρχο, δεν είναι αποδεκτός. Οι αιρετοί αφού κατάργησαν τον 

προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο εισάγουν έλεγχο κομμένο και 

ραμμένο στα «μέτρα τους». 

8. Νέο μισθολόγιο τώρα!!! Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Αναγνώριση της 

μισθολογικής εξέλιξης των ετών 2016-2017. Επαναφορά του 13ου και 14ου 

μισθού. 

9. Ενίσχυση και επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 

Εργασίας. Δεν είναι δυνατόν την στιγμή που η λίστα των νεκρών και τα 

χιλιάδες Εργατικά Ατυχήματα μέρα με τη μέρα αυξάνονται, η κυβέρνηση να 

μελετά την μείωση ή την κατάργησή του σε μερίδα εργαζομένων. 

 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πιστεύουν πως ήρθε η ώρα ο 

«κατήφορος» να τελειώσει. Η ασυδοσία, η ανομία, η «μαύρη» εργασία και το 

«μαύρο» χρήμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι φαινόμενα που αυξάνονται 

επικίνδυνα. Η απαξίωση που μεθοδικά εφαρμόζει η κυβέρνηση στραγγαλίζει 

λειτουργικά όλες τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Και οι εργαζόμενοι σε αυτή γνωρίζουν πως τίποτε δεν τους χαρίστηκε!!! Ότι 

κερδήθηκε στο πέρασμα του χρόνου κερδήθηκε με αγώνες στο δρόμο και στους 

χώρους εργασίας.  

 

Κυβέρνηση και Αιρετοί να αναλάβετε τις ευθύνες σας τώρα… 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


