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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Μεγαλειώδη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έξω από τα Γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στις 10:00 

το πρωί, στο πλαίσιο της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που πραγματοποίησε η 

Ομοσπονδία με αίτημα την μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται 

με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού. 

Οι εργαζόμενοι, στη Συγκέντρωση που είχε παλμό, ένωσαν τη φωνή τους, 

ζητώντας να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα τους να μπει επιτέλους ένα τέλος στην 

«ομηρία» τους.        

 Όπως οι εργαζόμενοι-συμβασιούχοι έδειξαν αίσθημα καθήκοντος, 

ανταποκρινόμενοι σε απόλυτο βαθμό μέχρι σήμερα στις δύσκολες απαιτήσεις των 

υπηρεσιών τους (COVID-19, Ε.Σ.Π.Α., Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., 

Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές, «Βοήθεια στο Σπίτι»,  Σχολικές Καθαρίστριες, 

Προγράμματα Άθλησης για Όλους κ.α.) έτσι και κυβέρνηση και αιρετοί οφείλουν να 

δείξουν στάση ευθύνης και να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να 

μονιμοποιηθούν. 

    Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως τόνισε κατά την διάρκεια χαιρετισμού του και ο 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα αγωνιστεί και θα παλέψει με όλες της 

τις δυνάμεις προκειμένου να σταματήσει η «ομηρία» των εργαζομένων-

συμβασιούχων και να αρθεί η απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 

ώστε οι Δήμοι να καλύψουν τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουν σε ανθρώπινο 

δυναμικό. 

    Οι εργαζόμενοι με την σημερινή τους παρουσία έστειλαν μήνυμα στην 

κυβέρνηση και στους Αιρετούς, πως ουσιαστικά «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι 

απέναντι μας», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα της σχεδιασμένη απαξίωση των Ο.Τ.Α. 

που στοχεύει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στα μεγάλα Εργολαβικά-Ιδιωτικά συμφέροντα.  

     Αμέσως μετά την Συγκέντρωση έξω από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας, οι 

εργαζόμενοι πραγματοποίησαν Πορεία Διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε με τον αρμόδιο Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτρη 

Παπαστεργίου διαδοχικά!!! 



Στις δύο αυτές συναντήσεις η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσε 

τα εξής: 

1. Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να δοθεί λύση στο τεράστιο 

πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. 

2. Την μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται στους Δήμους με 

επαναλαμβανόμενες συμβάσεις (COVID-19, Ε.Σ.Π.Α., Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές, «Βοήθεια στο Σπίτι»,  

Σχολικές Καθαρίστριες, Προγράμματα Άθλησης για Όλους κ.α.). 

3. Την κατάργηση της υποχρεωτικής άσκησης ένδικων μέσων σε ότι αφορά 

προσφυγές εργαζομένων είτε αυτές αφορούν εργασιακά, είτε οικονομικά 

ζητήματα. Ένας Δήμαρχος σήμερα έχει δικαίωμα να μην ασκήσει ένδικα μέσα σε 

οικονομική διαφορά χιλιάδων ευρώ σε δικαστικές διενέξεις με ιδιώτες και 

εργολάβους, όμως όταν πρόκειται για εργαζόμενους δεν αρκούν ούτε καν τα… 

Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. 

4. Την κατάργηση του Νομοθετικού Πλαισίου για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες 

που εξελίσσονται σε μηχανισμό ρουσφετολογικών προσλήψεων με ελάχιστες 

αποδοχές για πολλούς και παχυλούς μισθούς για λίγους, υποκαθιστώντας με 

αδιαφάνεια τον θεσμικό ρόλο των συγκροτημένων υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

   

Σε απάντηση των όσων τέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Πέτσας δεν δεσμεύτηκε για τίποτα, εκφράζοντας μόνο την άποψη πως πράγματι 

το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οξύ και 

θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί μεγάλος διαγωνισμός μέσω Α.Σ.Ε.Π. για 

την κάλυψη των κενών θέσεων. Για την μονιμοποίηση του προσωπικού που 

εργάζεται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις αρκέστηκε στην επανάληψη της 

κυβερνητικής θέσης πως οι εργαζόμενοι COVID-19 θα αποχωρήσουν μετά το τέλος 

της σύμβασής τους, ενώ για τους εργαζόμενους μέσω Ε.Σ.Π.Α., πως θα πρέπει να 

γίνει διάλογος για τον τρόπο «τακτοποίησής τους» στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Παπαστεργίου συμφώνησε πως η άρση της 

απαγόρευσης προσλήψεων είναι επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα όταν αφορά 

ανταποδοτικές υπηρεσίες για τις οποίες οι δημότες καταβάλλουν δημοτικά τέλη και 

αναμένουν να απολαμβάνουν Υπηρεσίες. 

Υποστήριξε επίσης πως η Κυβέρνηση άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει σε 

προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.  Α΄ 

Βαθμού με αυξημένη μοριοδότηση των εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα με 

επαναλαμβανόμενες συμβάσεις προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των 

υπηρεσιών. 



Συμφώνησε επίσης πως δεν είναι λογικό, ούτε θεμιτό, ούτε αποδεκτό να 

υποχρεώνονται οι αιρετοί στην άσκηση ένδικων μέσων μονομερώς μόνο σε ότι 

αφορά διεκδικήσεις εργαζομένων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ζήτησε από τον Πρόεδρο της 

Κ.Ε.Δ.Ε. μέχρι το τέλος του μήνα να λάβουν απόφαση για 24ωρο κλείσιμο των 

Δήμων για την από κοινού διεκδίκηση με τους εργαζόμενους της οικονομικής 

ενίσχυσης των Δήμων και την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος 

έλλειψης προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις σε όλους τους χώρους εργασίας και 

μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται στους Δήμους με συμβάσεις 

(COVID-19, Ε.Σ.Π.Α., Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, 

Κοινωνικές Δομές, «Βοήθεια στο Σπίτι»,  Σχολικές Καθαρίστριες, Προγράμματα 

Άθλησης για Όλους κ.α.). 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. δεσμεύτηκε τις επόμενες ημέρες να θέσει το 

αίτημα της Ομοσπονδίας στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε. για να ληφθούν 

αποφάσεις. 

Ως εργαζόμενοι δηλώνουμε πως πλέον «ο κόμπος» έχει φτάσει στο χτένι. 

«ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» . 

Δεν αποτελεί αποδεκτή λύση να καλύπτονται οι τεράστιες ανάγκες των Δήμων 

σε προσωπικό με... ανακύκλωση ανέργων, με ελάχιστα χρήματα μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ελαστικής 

εργασίας επινοήσουν οι κυβερνώντες με μόνο στόχο να μην υπάρχει τακτικό 

προσωπικό. Τους μόνους μόνιμους που επιθυμούν είναι τους εργολάβους που οι 

ίδιοι θα επιλέξουν!!! 

Το αίτημα για ενιαία, μόνιμη, σταθερή και καλά αμειβόμενη σχέση εργασίας 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!!!. Σε αυτό δεν πρόκειται 

να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. 

 

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

 


