
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών 

Θέμα: Καταδικαστέα η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των 

απορριμμάτων 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών 

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

 

Το δελτίο τύπου καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων 

Νήσων για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων, 

επιβαρύνοντας με υπέρογκα ποσά τον προϋπολογισμό του Δήμου και μετακυλίοντας 

το κόστος αυτό στους Δημότες. 

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 10/11/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

431

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/11/2022



 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 

2022  

 

 Αριθμ. Πρωτ.: 576 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

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

Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της 

αποκομιδής των απορριμμάτων, επιβαρύνοντας με υπέρογκα ποσά τον προϋπολογισμό 

του Δήμου και μετακυλίοντας το κόστος αυτό στους Δημότες. 

 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου να εγκρίνει την 

ανάθεση για 2+1 χρόνια των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων, πλύσης 

κάδων και χειρωνακτικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων σε ιδιώτες, ενέχει 

χαρακτηριστικά σκανδάλου, καθώς ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων 

Νήσων και το απαραίτητο προσωπικό έχει, και τον απαιτούμενο μηχανολογικό 

διαθέτει. Εύλογα λοιπόν προκαλείται το ερώτημα, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.); 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαπόντιων Νήσων να αποσύρει άμεσα την απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

και υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια 

στον προϋπολογισμό για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων του 

Δήμου, όπως και για την διάθεση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους 

δικαιούχους τους.  

 Εκφράζει ταυτόχρονα η Ομοσπονδία την απόλυτη στήριξη της στους 

εργαζόμενους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων όσον αφορά 

στις ενέργειες και τον αγώνα τους να διασφαλίσουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό 

χαρακτήρα των Υπηρεσιών του Δήμου, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους και 

τα συμφέροντα των Δημοτών. 

 

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



 




