
 

 

 

     

 

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών  

 

Θέμα: «Καταγγελίες για ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων στα 

Ιωάννινα σε ιδιώτες» 

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ενημερωνόμαστε πως καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή 

Ιωαννίνων ότι μεθοδεύει την εξ’ ολοκλήρου ανάθεση της αποκομιδής των 

απορριμμάτων σε ιδιώτες και εκφράζει την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση της 

στους εργαζόμενους του Δήμου.  

Αυτή η προσπάθεια εκχώρησης της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες είχε 

επιχειρηθεί να ευοδωθεί ήδη από το Σεπτέμβριο 2019, με τη δικαιολογία ότι θα 

παραχωρούνταν οι 4 Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) σε ιδιώτες για να δοθεί βάρος στη ΔΕ 

Ιωαννίνων που έχει τουρισμό, ανάπτυξη κλπ. Τότε, η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε 

από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 

Εννέα μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2020, εφαρμόζοντας το θεσμοθετημένο, πλέον, 

δικαίωμα λήψης σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, εγκρίθηκε να 

διενεργηθεί διαγωνισμός ώστε να ανατεθεί σε ιδιώτες η αποκομιδή των 

απορριμμάτων στις ΔΕ Παμβώτιδας και  Μπιζανίου, που και πριν το Σεπτέμβριο του 

2019 διενεργείτο από ιδιώτες, καθώς και στις κοινότητες Νεοχωρόπουλου, 

Μαρμάρων (και Καρδαμίτσιων), Εξοχής, και Σταυρακίου, για τέσσερις (4) μήνες.  

Αυτό, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων, πρόκειται να 

επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών με 270.000 € περίπου. 

Όλο αυτό το διάστημα, καταγγέλλεται πως εφαρμόστηκε ένα σχέδιο πλήρους 

απαξίωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννίνων από τη Δημοτική 

Αρχή, που δεν προχώρησε σε καμιά πρόσληψη, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την 

πρόσληψη συμβασιούχων για 2, ή 4 ή 8 μήνες ως «εμβαλωματική λύση», αντίθετα 

μετακίνησε υπαλλήλους της καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες, δεν αγοράστηκαν νέα 
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απορριμματοφόρα, ούτε καν δόθηκαν μέσα ατομικής προστασίας από τον κορονοϊό, 

ενώ εκδικητικά τους περικόπηκαν κεκτημένα δικαιώματα. 

Μάλιστα, το κόστος της αποκομιδής, το Σεπτέμβρη του 2019, ήταν για το Δήμο 

Παμβώτιδας 14.225€ το μήνα και για το Δήμο Μπιζανίου 8.000€ το μήνα. Εννέα 

μήνες μετά, με την τιμή των καυσίμων μειωμένη περίπου κατά 30%, 

συμπαρασύροντας το κόστος της αποκομιδής, το κόστος της ιδιωτικοποίησης όχι 

μόνο δεν είναι μειωμένο σε σχέση με την τιμή του Σεπτέμβρη, αλλά αντίθετα, χωρίς 

καμία αιτιολόγηση, παρά μόνο με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το κόστος 

αποκομιδής για το Δήμο Παμβώτιδας είναι 16.200€ και για το Δήμο Μπιζανίου είναι 

10.800€ το μήνα. Με άλλα λόγια, μιλάμε για αύξηση κόστους 14% για το Δήμο 

Παμβώτιδας και 34% για το Δήμο Μπιζανίου.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Ποιο το ευρύτερο σχέδιο για την αποκομιδή απορριμμάτων στα Ιωάννινα; 

2. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η ανάθεση σε ιδιώτες; 

3. Πότε θα τρέξει ο διαγωνισμός για την ανάθεση της αποκομιδής 

απορριμμάτων; 

4. Ποιο το κόστος αποκομιδής απορριμμάτων από Οκτώβριο 2019 έως Μάιο 

2020; 

5. Γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ΔΕ και όχι κάποιες άλλες; Ποιος ο όγκος 

απορριμμάτων ανά ΔΕ; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα προσλήψεις στην 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννίνων; 

7. Ποιες κινήσεις θα γίνουν ώστε να δοθούν στους εργαζομένους μέσα ατομικής 

προστασίας, αλλά και για να τους επιστραφούν δικαιώματα που στερήθηκαν 

το τελευταίο διάστημα; 

8. Ποιος θα κληθεί να καλύψει την αύξηση του κόστους αποκομιδής των 

απορριμμάτων; Οι πολίτες; Οι εργαζόμενοι; Το Υπουργείο; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




