
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Λίγες ημέρες πριν, την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και 

όλων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης, απετράπη η 

πρόθεση του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη να μην παρατείνει τις συμβάσεις των 

εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου αυθαίρετα και παρά τα όσα ο Νόμος 

προβλέπει. Για όλα όμως υπάρχει εξήγηση.  

Από τις 25 Φεβρουαρίου 2016 ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προχώρησε στην 

Ιδιωτικοποίηση του Καθαρισμού και Σάρωσης Οδών και Κοινοχρήστων 

Χώρων, υπογράφοντας σχετική σύμβαση με Ιδιωτική Εταιρεία διάρκειας δώδεκα 

(12) μηνών και συνολικού ποσού τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων 

επτακοσίων (479.700) ευρώ. 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2016 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Πυλαίας-Χορτιάτη για να εγκρίνει συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης 

συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το ίδιο σκοπό και στον 

ίδιο Κωδικό Προϋπολογισμού, προφανώς γιατί τα 479.700 ευρώ δεν έφθασαν! Είναι 

περισσότερο από ξεκάθαρη η πολιτική προτίμηση του Δημάρχου Πυλαίας-

Χορτιάτη... «διώχνουμε τους συμβασιούχους, κρατάμε τον ιδιώτη». 

Ψάχνουμε απεγνωσμένα τις τελευταίες ημέρες στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. να βρούμε έστω και μία Ανακοίνωση-Καταγγελία του Περιφερειακού 

Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης κατά της Διοίκησης 

του Δήμου για την ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και συγκεκριμένα 

του οδοκαθαρισμού!!! Μάταια όμως… Αδίκως σπαταλήσαμε τόσο χρόνο!!! Τέτοια 

Ανακοίνωση-Καταγγελία δεν βρέθηκε γιατί απλά… δεν υπάρχει!!! 

Θα ήταν τουλάχιστον παράλειψη να μην επισημάνουμε το γεγονός πως 

εργαζόμενη στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Περιφερειακού Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του 

Νομού Θεσσαλονίκης,  είναι η Κλεοπάτρα Χοροζίδη, Μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στέλεχος της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.), 

«αγωνίστρια και φανατική πολέμιος» των Ιδιωτικοποιήσεων των Υπηρεσιών… των 

άλλων Δήμων, όχι όμως του δικού της! 

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να διαμαρτύρονται σήμερα για την απόλυση 

των συμβασιούχων όταν έναν χρόνο πριν σιώπησαν για την ιδιωτικοποίηση της 

καθαριότητας. 



Είναι μάλλον συνήθης πρακτική να καταγγέλλουν Σωματεία και 

Δημάρχους άλλων Δήμων ως συμβιβασμένους και μνημονιακούς όταν για όσα 

συμβαίνουν στο Δήμο που εργάζονται τηρούν «σιγή ιχθύος»!!! 

Τόσο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στους Ο.Τ.Α. του 

Νομού Θεσσαλονίκης έχουν αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζουν να 

συμπορευτούν και να αγωνιστούν με αλληλεγγύη προκειμένου να ανατρέψουν 

πολιτικές επιλογές αιρετών που αφορούν εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών. 

 Η πολιτική επιλογή να «κρύβουμε κάτω από το χαλί» τα εν Δήμω είναι 

κατηγορηματικά απαράδεκτη για Μέλος του Γενικού Συμβουλίου των 

αυτοαποκαλούμενων «Ταξικών Δυνάμεων». Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά!!! 

Δεν χρειάζονται πια άλλες αποδείξεις για την υποκρισία των «ταξικών» 

συνδικαλιστών της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.). Για ακόμη μία φορά μένουν 

ακάλυπτοι και έκθετοι απέναντι στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ευτυχώς οι εργαζόμενοι και βλέπουν και κρίνουν!!! 

 

Αθήνα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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