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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (18-06-2020) 

 

Ολομέτωπη επίθεση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους εργαζόμενους της 
συνιστά η πολιτική που υιοθετεί η κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της 
ως σήμερα, αλλά και ειδικότερα τον τελευταίο καιρό. Με πρόσχημα τον περιορισμό 
εξάπλωσης της πανδημίας άδραξε την ευκαιρία και ψήφισε μια σειρά Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που ουσιαστικά λειτουργούν ως τον προάγγελο του 
πλήρους ξεπουλήματος των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α και της κατάργησης κάθε εργασιακού 
δικαιώματος μας συνδυαστικά με μία σειρά νομοθετικών διατάξεων που είχαν ψηφιστεί το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

Για πολλοστή φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως μέσο 
προάσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου και των εργολάβων, σε βάρος του Δημόσιου και 
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επανειλημμένα η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προσπάθησε να 
συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο ώστε να συζητηθούν τα 
σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τις υπηρεσίες της όμως αυτό, σκόπιμα από την πλευρά του, δεν κατέστη ποτέ δυνατόν εκτός 
από την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εκλογή 
του!!! 

Θεωρούμε άκρως υποτιμητική και προσβλητική τη στάση του Υπουργού 
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου ο οποίος αγνοεί επιδεικτικά να συναντηθεί με μία από τις 
μεγαλύτερες Ομοσπονδίες στο χώρο του Δημοσίου που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους 
και ειδικά στον τόσο νευραλγικό θεσμό για την κοινωνία που δεν είναι άλλος από αυτόν της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Αρκέστηκε ο Υπουργός και η κυβέρνηση του σε ένα τυπικό ευχαριστώ στους 
εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που σε όλη την περίοδο της έξαρσης της 
πανδημίας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, με κίνδυνο την ζωή τη δική τους 
και των οικογενειών τους, εξυπηρετώντας τον πολίτη με αυταπάρνηση όπως έχουν 
συνηθίσει να κάνουν διαχρονικά. Και τη στιγμή που απέδιδε τα... εύσημα με μια σειρά 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «έσκαβαν» το λάκκο των εργαζομένων 
ετοιμάζοντας το έδαφος για ένα «τσουνάμι» ιδιωτικοποιήσεων σε όλη τη χώρα που μόνο 
τυχαίο δεν ήταν. 

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο. Είχαμε 
προειδοποιήσει και κατά την περίοδο έξαρσης του θανατηφόρου ιού ότι φοράμε τη 



μάσκα μας αλλά δεν κλείνουμε το στόμα μας και τώρα πια ήρθε η ώρα να μας ακούσουν 
μια και καλή. Και ως γνωστόν «όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο 
Μωάμεθ» και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε προκειμένου ο κύριος Υπουργός να 
αναγκαστεί να μας ακούσει. 

 

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που 
συνεδρίασε χθες, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 αποφάσισε τα εξής: 

 

1. Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 και την ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 θα πραγματοποιηθούν σε όλους 
τους χώρους εργασίας ανοιχτές Συγκεντρώσεις των εργαζομένων με σκοπό την 
ενημέρωση τους για τα σχέδια της κυβέρνησης που αφορούν το ξεπούλημα των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κατάργησης κάθε εργασιακού 
δικαιώματος των εργαζομένων της. Οι χώροι πραγματοποίησης των Συγκεντρώσεων θα 
καθορίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τα οποία και θα φροντίσουν να  
τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων αναφορικά με την 
εξάπλωση του ιού. 

2. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 προκηρύσσεται Πανελλαδική Στάση Εργασίας 
από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω 
από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα) στις 9.00 το πρωί ώστε να 
πραγματοποιηθεί επιτέλους η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο με τα ακόλουθα βασικά αιτήματα:  
 

• Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών 
των Δήμων είτε με ισχνές πλειοψηφίες Δημοτικών Συμβουλίων (Άρθρο 178) είτε 
μέσω Οικονομικών Επιτροπών λόγω των εκτάκτων μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού. 

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 
προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

• Η διατήρηση τόσο του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), όσο και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας σε όσους σήμερα το λαμβάνουν και η επέκτασή του σε κλάδους εργαζομένων 
που δικαιούνται να το λάβουν.  

• Άμεση κατάργηση της απαράδεκτης και σκανδαλώδους διάταξης που επιτρέπει ένας 
Δήμος να ενοικιάζει τον μηχανολογικό του εξοπλισμό σε εργολάβους για να τους 
αναθέτουν υπηρεσίες (π.χ. καθαριότητα). 
 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 

ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΗ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΜΕΙΣ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

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


