
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που καταγγέλλει 

τη Δημοτική Αρχή Ζωγράφου για την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας 

πρασίνου μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον αναπτυξιακό οργανισμό 

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.». 

 

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 Ζωγράφου για 

προσπάθεια εκχώρησης της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου σε ιδιώτες μέσω του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.». 

Για το ΜέΡΑ25 καμία υπηρεσία και καμία αρμοδιότητα των Δημοτικών Αρχών δεν 

επιτρέπεται να εκχωρείται σε ιδιώτες. 

 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

         

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

154

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/10/2022



 
                              Αθήνα, 13/10/2022  

                  

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022 

 

 Αριθμ. Πρωτ.: 536 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΟΧΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή 

Ζωγράφου για προσπάθεια εκχώρησης της υπηρεσίας Πρασίνου του 

Δήμου σε ιδιώτες μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.». 

Χρησιμοποιεί και η Δημοτική Αρχή Ζωγράφου, όπως και άλλες, 

την επαίσχυντη και αήθη... δικαιολογία της έλλειψης προσωπικού και 

την υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Είναι έργο της Διοίκησης του 

Δήμου αυτό, αφού σκοπίμως άφησε τις υπηρεσίες χωρίς προσωπικό 

προκειμένου να δικαιολογήσει τις μεθοδεύσεις ανοίγματος της 

κερκόπορτας στους ιδιώτες. 

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου 

Ζωγράφου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) προχώρησε 

η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την εκπόνηση μελετών 

με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» 

έκτασης 26 στρεμμάτων, πέριξ της «Βίλας Ζωγράφου». 

Η εισήγηση έγινε από το Γραφείο Δημάρχου, παρακάμπτοντας την 

Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.), με την αιτιολογία της «υποστελέχωσης της 



 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της επιβαρυμένης καθημερινότητας 

και της έλλειψης απαραίτητων ειδικοτήτων». Σε αυτή τη φράση 

ξεδιπλώνεται ακριβώς το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής να εκχωρήσει 

υπηρεσίες και αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Άφησε χωρίς προσωπικό τις 

υπηρεσίες και τώρα επικαλείται αυτή την κατάσταση για να κάνει πράξη 

το σύνθημα της κυβέρνησης... «όλα στους ιδιώτες». 

Η «υποστελέχωση» είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και 

βολική δικαιολογία των Δημάρχων που από κοινού προωθούν το 

σχέδιο ξεπουλήματος των Δημοτικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες… «ΔΗΜΟΙ 

Α.Ε.». 

Η ιδιωτικοποίηση είναι πολιτική επιλογή και όχι διέξοδος. 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




