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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στους Ο.Τ.Α. του ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη συνεδρίασή της την 
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε την προκήρυξη ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για 
την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στους 
Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης από τις 9:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι. 

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού 
που αγωνίζονται ενάντια στο ξεπούλημα της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 
από την Δημοτική Αρχή, έναντι του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ!!! 

Καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Θερμαϊκού ότι, παρά το γεγονός 
πως πλέον δεν υφίσταται απαγόρευση προσλήψεων στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες 
(Καθαριότητα) των Δήμων, δεν αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα και δεν προχώρησε 
στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού 
και ενίσχυση της υπηρεσίας Καθαριότητας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία 
πρόφαση!!! 

Η σκόπιμη απαξίωση της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού 
και η επίμονη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να προωθήσει το ξεπούλημα 
Δημοτικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες εργολάβους ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου 
και των Δημοτών που θα κληθούν να βάλουν «βαθιά το χέρι στη τσέπη»… ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ!!! 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Θερμαϊκού Γιάννη 
Μαυρομάτη, να ανακαλέσει άμεσα κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησης της Καθαριότητας. 

Στηρίζουμε ενεργά την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου 
Θερμαϊκού και καλούμε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. του Νομού 
Θεσσαλονίκης να συμπαρασταθούν και να παρευρεθούν στις 9:00 το πρωί της 
Δευτέρας 16 Οκτωβρίου 2017, στο Δημαρχείο Θερμαϊκού έτσι ώστε κινηματικά, 
ενωτικά και αγωνιστικά να σταθούν εμπόδιο στην ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας 
του Δήμου. 

Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντι ενωμένους σε κάθε προσπάθεια, από όπου κι 
αν προέρχεται, που είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Κοινωνίας. 

 

ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ… ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!! 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                                               Βασίλης Πετρόπουλος 


