
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά  την επιστολή της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.). Η Ομοσπονδία καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Νέας Φιλαδέλφειας-

Νέας Χαλκηδόνας για απαράδεκτη και αντεργατική συμπεριφορά, όπως και για 

ελλιπή συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Για το ΜέΡΑ25 αποτελεί πάγια θέση ότι οι εργαζόμενο-ες θα πρέπει να 

απασχολούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την 

Υγεία και την Ασφάλειά τους.   

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

153

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/10/2022



 
Επισυνάπτεται η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.). 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

         

                              Αθήνα, 13/10/2022  

                  

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                           Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022 
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας για απαράδεκτη και αντεργατική συμπεριφορά, όπως και για ελλιπή 
συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Οι επικίνδυνες συνθήκες στο γκαράζ του Δήμου, 
ώθησαν προ ημερών, τους εργαζόμενους στην υπηρεσία Καθαριότητας να πουν «ως 
εδώ», να σταματήσουν την εργασία τους προκειμένου να διαφυλάξουν την Υγεία και 
την Ασφάλεια τους και να ζητήσουν από την Δημοτική Αρχή, μέσω του Σωματείου 
Εργαζομένων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας να προχωρήσει άμεσα 
στις απαραίτητες επισκευές, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών, όπως ορίζει 
ο Νόμος.  

Η Δημοτική Αρχή δέχθηκε τα σοβαρά προβλήματα και την επικινδυνότητα της 
κατάστασης στο γκαράζ που επισήμαναν οι εργαζόμενοι, και απόδειξη αυτού, 
εκτελεί εδώ και μερικές ημέρες  εργασίες αποκατάστασης των ελλείψεων. Έδωσε 
όμως ταυτόχρονα εντολή στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν 
στην περικοπή του ημερομισθίου από όλους τους εργαζόμενους για την ημέρα που 
δεν εργάστηκαν στην προσπάθεια να καταδείξουν το πρόβλημα, όπως προβλέπει 
σχετικά το άρθρο 31 του Νόμου 3850/2010. 

Αντί λοιπόν η Δημοτική Αρχή να είναι υπόλογη έναντι των εργαζομένων για τις 
συνθήκες εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους στο γκαράζ και να 
απολογείται για την κατάσταση που δημιούργησε η ανεπάρκεια της, έρχεται να 
εκδικηθεί τους εργαζόμενους που ζήτησαν το αυτονόητο, περικόπτοντας το 



 
ημερομίσθιο τους. Αυτοί που θέλουν να λέγονται δημοκράτες, τιμωρούν και 
τρομοκρατούν τους εργαζόμενους. 

Τους διαφεύγει όμως πώς για να προχωρήσουν στην περικοπή του ημερομισθίου 
πρέπει να αποδείξουν με όλα τα σχετικά έγγραφα πώς οι συνθήκες εργασίας στο 
γκαράζ πληρούσαν τις προϋποθέσεις μη επικινδυνότητας. Οι εργαζόμενοι πάντως 
από την πλευρά τους έχουν πολλές φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα από την 
Επιθεώρηση Εργασίας με τα οποία μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας να 
αφήσει κατά μέρος την απαράδεκτη και εκδικητική συμπεριφορά και να 
διασφαλίσει πως οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 
χωρίς να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την Υγεία και την Ασφάλεια τους. 

  

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

 




