
                                                                                Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 1014 

                 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης ενοχλήθηκε από την 
κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στις μεθοδεύσεις του για ανάθεση της 
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε ιδιώτη και στράφηκε κατά του 
Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Πέτρου Πετρίδη, αρχικά στέλνοντας του 
εξώδικο για δηλώσεις που έκανε και σε δεύτερη φάση καλώντας τον να δώσει 
εξηγήσεις ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Αυτό που απομένει είναι ο κ. Γιάννης Μαυρομάτης να στήσει… δικαστήρια, 
να περνάει όσους δεν συμφωνούν μαζί του από «ιερά εξέταση» και εν συνεχεία να 
εφαρμόζει και την… πέμπτη φάλαγγα προκειμένου να επιβάλει τις απόψεις και 
τις θέσεις του που αντίκεινται στο Δημόσιο συμφέρον. Γιατί περί αυτού πρόκειται. 
Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού επιχειρεί να αναθέσει την καθαριότητα σε ιδιωτικά 
συμφέροντα, αφού πρώτα έχει απαξιώσει τις υπηρεσίες του Δήμου για να 
δικαιολογήσει την «χρυσοφόρα» μετάβαση. 

 

Αφού λοιπόν οι εργαζόμενοι του Δήμου Θερμαϊκού αντέδρασαν με Στάση 
Εργασίας που προκήρυξε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε όλους του Ο.Τ.Α. του Νομού 
Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις του κ. Γιάννη Μαυρομάτη, αυτός 
θέλησε να τους εκδικηθεί βάζοντας στο στόχαστρο τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων. Για την ταμπακέρα όμως ο Δήμαρχος 
Θερμαϊκού δεν βρήκε να πει απολύτως τίποτα. 

 

Εδώ και καιρό ζητούνται απαντήσεις στα ερωτήματα: Γιατί επελέγη η 
διαδικασία της ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτικά συμφέροντα και με τι 
κόστος; Γιατί εδώ και τρία (3) χρόνια δεν προμηθεύτηκε ο Δήμος Θερμαϊκού 
απορριμματοφόρα που χρειάζονται για την καθαριότητα της πόλης και καθυστέρησε 
ακόμη και στην απόκτηση των πέντε (5) μεταχειρισμένων; Γιατί δεν προχώρησε στις 
απαιτούμενες προσλήψεις προσωπικού; 

 

Αντί απαντήσεων ο κ. Γιάννης Μαυρομάτης επέλεξε τα εξώδικα. Επέλεξε την 
τρομοκράτηση των εργαζομένων και την ποινικοποίηση των αγώνων τους. Η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τον καταγγέλλει για αυτή την απαράδεκτη, προκλητική και 
αυταρχική συμπεριφορά και ξεκαθαρίζει πώς οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχουν αποδείξει πώς δεν τρομοκρατούνται και δεν εκβιάζονται. Αν 
συνεχίσει την τακτική του αποφασίζω, διατάζω και… δικάζω τότε θα βρει 
απέναντι του όχι μόνο τους εργαζόμενους του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά όλης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
  Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας            Βασίλης Πετρόπουλος 

 


