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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) χαιρετίζει τη σημαντική νίκη που πέτυχαν 

τα τρία (3) Σωματεία Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα την ανατροπή της απόφασης του 

Δημάρχου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου να εκχωρήσει επί της ουσίας 

υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου στους ιδιώτες.  

 Τα τρία (3) Σωματεία Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας, συγκεκριμένα, δεν δέχτηκαν την εκχώρηση σε ιδιώτη 

του Εσωτερικού Ελέγχου που προσπάθησε να επιβάλει ο Δήμαρχος της 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Προσέφυγαν αρμοδίως, ζήτησαν και κατάφεραν 

την ακύρωση της Απόφασης του Δημάρχου με την οποία μόνος του έκρινε κι 

αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τα απαραίτητα προσόντα για να 

αναλάβουν τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή.   

 Για να προχωρήσει σε αυτή την απόφασή του μάλιστα ο Δήμαρχος 

της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μεθόδευσε τις διαδικασίες. Δεν έφερε ποτέ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποχρεωτική τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και την ένταξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου στο οργανόγραμμα του Δήμου. Ένα... έγκλημα εκ προμελέτης. 

 Οι εκπρόσωποι των τριών (3) Σωματείων του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας μαζί με τον εκπρόσωπο του Γενικού Συμβουλίου της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., παρέστησαν όπου χρειάστηκε, σε όλες τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες και Όργανα και κατάφεραν να απορρίψουν τις αιτιάσεις του 

Δημάρχου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η τελική ομόφωνη απόφαση με 3-0 

δικαίωσε πανηγυρικά τους Εργαζόμενους. Πρόκειται για μία μεγάλη νίκη που 

δημιουργεί δεδικασμένο και μπορεί πλέον να βάλει φρένο στους σχεδιασμούς 

των Δημάρχων ανά την επικράτεια. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει την απόφαση φραγμό στην εκχώρηση 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Δήμων στους ιδιώτες και στέλνει μήνυμα 

προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 

εκπρόσωποι τους είναι πανταχού παρόντες. Χρειάζεται διαρκής αγώνας και 

προσπάθειες προκειμένου να προασπισθεί ο Δημόσιος και Κοινωνικός 



χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν πώς η 

Δημόσια περιουσία, τα Δημόσια αγαθά δεν είναι ασημικά προς εκποίηση. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπήρξε αλληλέγγυα, συνεχίζει και θα συνεχίσει να 

στηρίζει τον αγώνα που δίνουν οι Σύλλογοι και τα Σωματεία Μέλη της σε όλη 

την Ελλάδα, προκειμένου να διαφυλάξουν τα Δημόσια αγαθά, προς όφελος 

των πολιτών, από τα αρπακτικά του κεφαλαίου και τους εντολοδόχους 

Αιρετούς.  

 

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


