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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραχώρησε σήμερα, στις 
10:00 το πρωί, στα γραφεία της, Συνέντευξη Τύπου και παρουσίασε την δική της 
πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική επίλυση τους προβλήματος που 
έχει ανακύψει με τους «Συμβασιούχους-Παρατασιούχους» στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  

Να σημειωθεί ότι, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει απορρίψει την προταθείσα από το 
Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική διάταξη, αφού σε καμία περίπτωση δεν 
διασφαλίζει την παραμονή των εργαζομένων στην εργασία τους, ενώ επιχειρεί 
μία επικοινωνιακού τύπου διαχείριση του προβλήματος και της επερχόμενης 
απόλυσης 10.000 Συμβασιούχων. 

Κι αυτό, ενώ η σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για το αδιέξοδο που έχει προκύψει, αφού επανειλημμένα 
είχε δεσμευτεί για την τακτοποίηση των «Συμβασιούχων-Παρατασιούχων» ενώ 
ήταν αυτή, που προχώρησε σε αλλεπάλληλες παρατάσεις των συμβάσεων τους. 
Τώρα, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρνείται να αναλάβει τις 
ευθύνες της και να διευθετήσει το πρόβλημα, μετατρέποντας τις συμβάσεις των υπό 
«ομηρία» εδώ και χρόνια εργαζομένων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.   

Η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως 
παρουσιάστηκε στη Συνέντευξη Τύπου από την Νομική Σύμβουλο της 
Ομοσπονδίας Μαρία-Μαγδαληνή  Τσίπρα, είναι πλήρως συμβατή με το 
Σύνταγμα, που οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν μετατρέψει σε 
«κουρελόχαρτο» ελέω μνημονίων, δημιουργεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
πρόσληψη Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού στο πλαίσιο του άρθρου 103, 
παρ.3 του Συντάγματος και για την επίλυση του προβλήματος των «Συμβασιούχων-
Παρατασιούχων» θέτει ως βασικό αντικειμενικό κριτήριο την εμπειρία που 
αποκτήθηκε στους Δήμους, στους οποίους επί πολλούς μήνες ή και χρόνια 
απασχολούνται.  

Επίσης, η διαδικασία τίθεται υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και 
επιτυγχάνεται η εξαίρεση του ορίου ηλικίας, δεδομένου ότι στις προκηρύξεις του 
Α.Σ.Ε.Π. το όριο ηλικίας αυτομάτως θα έστελνε πολλούς από τους «Συμβασιούχους-
Παρατασιούχους» στην ανεργία.  



Επιτυγχάνεται δε, με την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. η κατάργηση των διατάξεων για την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας στους Δήμους, θέμα που το Υπουργείο Εσωτερικών αποφεύγει 
συστηματικά να αγγίξει σήμερα, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο στους ιδιώτες-
εργολάβους και στους Αιρετούς να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον Δημόσιο και 
Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παίζοντας με το ψωμί των 
εργαζομένων και σε βάρος των πολιτών (αύξηση Δημοτικών Τελών). 

Πρώτος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, γνωστός για 
τις νεοφιλελεύθερες απόψεις του, έσπευσε να προχωρήσει τη διαδικασία 
ανάθεσης σε ιδιώτες της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ενέργεια, που 
καταδικάστηκε και καταγγέλθηκε από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενώ οι εργαζόμενοι 
«μπλόκαραν» σήμερα τα σχέδια του. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της, με αποκλεισμό των 
γκαράζ, Στάση Εργασίας σήμερα από τις 11:00 το πρωί και έως τη λήξη του 
ωραρίου και Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, με ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση Συλλαλητηρίου, έως ότου γίνει δεκτό το αίτημα της 
τακτοποίησης των «Συμβασιούχων-Παρατασιούχων». Δεν πρόκειται οι 
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάνουν βήμα πίσω ή να παρασυρθούν 
από τα τερτίπια επικοινωνιακού χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ως τέτοια ερμηνεύεται η προταθείσα νομοθετική διάταξη του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αφού το μόνο που διασφάλιζε ήταν η απόλυση των 10.000 
«Συμβασιούχων-Παρατασιούχων». Υπόσχεται προκηρύξεις θέσεων χωρίς να 
διασφαλίζει πως οι εργαζόμενοι που έχουν πέσει θύματα του κυβερνητικού 
εμπαιγμού και της κοροϊδίας θα προσληφθούν. Κι αυτό γιατί μιλάει για προσλήψεις 
με χρονικό ορίζοντα το Μάρτιο του 2018, όταν είναι γνωστές οι χρονοβόρες 
διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.  

Υπόσχεται νέες συμβάσεις μικρής διάρκειας χωρίς βεβαίως να 
διασφαλίζει πώς και αυτές δεν θα απορριφθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν 
κάνει καμία νύξη στο θέμα των οφειλόμενων δεδουλευμένων και βεβαίως σε 
καμία περίπτωση δεν καταργεί τις διατάξεις, με τις οποίες μπορούν οι Αιρετοί να 
αναθέτουν σε ιδιώτες-εργολάβους την αποκομιδή των σκουπιδιών.  

Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών δεν καλύπτει τους 
«Συμβασιούχους-Παρατασιούχους». Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την χαρακτηρίζει ως «μη 
λύση» και είναι ανοιχτή μόνο στη συζήτηση της πρότασης νομοθετικής ρύθμισης 
που η ίδια παρουσίασε στη Συνέντευξη Τύπου και είναι πρόθυμη να αναλύσει στην 
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.    
 

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


