
 
 

Πειραιάς,28/2/2023  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 24 Φλεβάρη 2023 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά 

αποδείχθηκε για άλλη μία φορά η αντιδημοκρατική στάση της δημοτικής αρχής του κ. 

Γιάννη Μώραλη απέναντι στους εκπρόσωπους των εργαζομένων. Ο πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου κ. Παν. Αβραμίδης διέκοψε και αφαίρεσε τον λόγο από τον γεν. 

γραμματέα του ΣΟΜΕΔΠ Βασίλη Γκιτάκο, στην παρέμβαση του για το νέο σχέδιο 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), με την προσχηματική και 

αστεία δικαιολογία ότι υπερέβη το χρονικό όριο των 3 λεπτών(!!!), όπως ορίζει ο 

κανονισμός. 

Είναι φανερό ότι η δημοκρατία της δημοτικής αρχής Πειραιά αλλά και του ίδιου του 

δημάρχου κ. Γιάννη Μώραλη, που αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 

θέματος ενώ συνεχίζει και το «εμπάργκο» συναντήσεων με το ΣΟΜΕΔΠ, δεν αντέχει την 

αντιπαράθεση, δεν αντέχει την άλλη άποψη, δεν αντέχει τις θέσεις των εργαζομένων. Γι’ 

αυτό άλλωστε και χωρίς καμία ενημέρωση στα Σωματεία Εργαζομένων του δήμου Πειραιά 

κατέθεσε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο το νέο σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ. 

Το νέο σχέδιο του ΟΕΥ που ψηφίστηκε από την παράταξη της δημοτικής αρχής και της 

συνεργαζόμενης τους παράταξη ΠΠΠ , δεν διαφέρει ουσιαστικά από το προηγούμενο 

σχέδιο, που καταψηφίστηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με ψήφους 4 κατά και 1 υπέρ 

και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Διατηρεί τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις Διευθύνσεων και Τμημάτων θεωρώντας η 

δημοτική αρχή ότι έτσι λύνει το πρόβλημα της τραγικής έλλειψης προσωπικού, για τις 

οποίες ελλείψεις δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα πέρα από γραφειοκρατικά έγγραφα 

«διεκπεραίωσης» της ευθύνης της, χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση επίλυσης του 

θέματος. Δημιουργεί υπερδιευθύνσεις που θα οδηγήσουν σε χαοτικές δυσλειτουργίες με 

αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των δημοτών και εντατικοποίηση της εργασίας για τους 

εργαζόμενους που θα πάνω τους θα πέσει πολλαπλάσιος όγκος εργασίας από τις πολλές 

επιπλέον αρμοδιότητες. 

Ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, σε ένα περίπου μήνα, αλλά και των 

δημοτικών εκλογών τον ερχόμενο Οκτώβρη, στο νέο σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ για τις 



θέσεις ευθύνης, η δημοτική αρχή Πειραιά εντελώς ρουσφετολογικά με φωτογραφικές 

προβλέψεις καταργεί όπου εκείνη θέλει το προβάδισμα κατηγοριών, αποκηρύσσοντας  

κάθε έννοια αξιοκρατίας. Ενώ για τις κρίσεις προϊσταμένων ακολουθεί τα τερτίπια της 

κυβέρνησης. 

Αν το προηγούμενο σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ το είχαμε χαρακτηρίσει ως 

αντιδραστικό το νέο σχέδιο που ψήφισε η δημοτική αρχή βαθαίνει ακόμη περισσότερο την 

αντιδραστικότητα του. Η δημοτική αρχή του κ. Γιάννη Μώραλη εφαρμόζοντας 

απαρέγκλιτα την πολιτική της κυβέρνησης, συστήνει στον ΟΕΥ Αυτοτελές Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου που θα υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο ή και σε ιδιώτες όπως 

προβλέπει η αντιδραστική νομοθεσία, παρακολουθώντας και ελέγχοντας τους πάντες και 

τα πάντα, διευθύνσεις, τμήματα, υπαλλήλους, δημότες. Θα έχει πρόσβαση σε όλα τα  

στοιχεία και τα έγγραφα των υπηρεσιών αλλά και στα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων 

και δημοτών. Μπορεί και εισηγείται λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά υπηρεσιών και 

εργαζομένων. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη διοικητική και νομική ασυλία και 

οι «Ελεγκτές» δεν λογοδοτούν, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για τις πράξεις τους. Αντί 

για ΚΥΠ θα έχουμε ΔΥΠ…! 

Εκτός όμως από το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που παραγκωνίζει διευθυντές 

και τμηματάρχες, η δημοτική αρχή Πειραιά εφαρμόζει κατά γράμμα την πολιτική της 

κυβέρνησης μετατρέποντας και την Δημοτική Αστυνομία σε έναν ακόμη κατασταλτικό 

μηχανισμό του κράτους. Με αναβαθμισμένες κατασταλτικές αρμοδιότητες που στον 

εξοπλισμό της θα φέρει γκλομπς, ειδικά αλεξίσφαιρα γιλέκα και χειροπέδες θα μπορεί να 

συλλαμβάνει και να ανακρίνει. Στην ουσία επιχειρούν να αποβάλλει η δημοτική αστυνομία 

εντελώς τα χαρακτηριστικά των δημοτικών υπαλλήλων και να τους προσδώσει καθαρά 

αστυνομικά με εξουσία παρακολούθησης, ελέγχου ταυτοτήτων κλπ, δημιουργώντας άλλο 

ένα όργανο προώθησης και επιβολής του δόγματος «νόμος και τάξη». Το οποίο θα 

παρεμβαίνει σε εργατικές και λαϊκές δραστηριότητες, από την «παράνομη» αφισοκόλληση 

και την περιφρούρηση μιας απεργίας μέχρι και τα συλλαλητήρια με το πρόσχημα της 

παρακώλυσης της κυκλοφορίας ή την διατάραξη της κοινής ησυχίας….!!! 

Δηλώνουμε αντίθετοι με το νέο σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ που θα έπρεπε η δημοτική 

αρχή του κ. Γιάννη Μώραλη να τον είχε συζητήσει πρώτα με τους εργαζόμενους και τα 

Σωματεία τους, γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν. 

Και αυτό το σχέδιο του ΟΕΥ δεν αποσκοπεί στην καλύτερη και ποιοτικότερη λειτουργία 

των υπηρεσιών του δήμου και τη μέγιστη εξυπηρέτηση των λαϊκών οικογενειών του 

Πειραιά, ενώ δεν διασφαλίζει ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι αντιδραστικό, 

ρουσφετολογικό και οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας και την ανάθεση 

υπηρεσιών του δήμου σε ιδιώτες και μέσω του «Αναπτυξιακού Οργανισμού». 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 


