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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Επιμένει στην δημιουργία «Αναπτυξιακού Οργανισμού» η Δημοτική Αρχή του 
Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου επιδιώκοντας να εκχωρήσει υπηρεσίες και 
αρμοδιότητες στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
καταγγέλλει με κατηγορηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή και στηρίζει απόλυτα τους 
εργαζομένους στις αποφάσεις ανατροπής αυτού του σχεδίου που θα υπονομεύσει τον 
Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων προς τους Δημότες υπηρεσιών. 

Η αντίδραση των εργαζομένων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου τον περασμένο 
Ιούνιο φαίνεται πώς δεν πτόησε την Δημοτική Αρχή, η οποία αποφάσισε να φέρει 
εκ νέου το θέμα της σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού» στην Οικονομική 
Επιτροπή προς συζήτηση και έγκριση. Μπορεί λοιπόν η συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 
2021 να αναβλήθηκε, αλλά η Δημοτική Αρχή επιμένει και έχει συγκαλέσει συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 το 
πρωί.  

Βιάζεται κατά τα φαινόμενα να «δωρίσει» στους ιδιώτες υπηρεσίες και 
αρμοδιότητες του Δήμου, επιβαρύνοντας τους Δημότες και θέτοντας υπό 
αμφισβήτηση το έργο των Δημοτικών Υπαλλήλων. Αυτών που τα τελευταία πολύ 
δύσκολα χρόνια έχουν δώσει και την... ψυχή τους για να στηρίξουν την κοινωνία, 
στεκόμενοι αλληλέγγυοι στους πολίτες. Κι όλα αυτά βέβαια με την πλήρη ανοχή της 
κυβέρνησης της Ν.Δ. που άνοιξε διάπλατα την Κερκόπορτα στα ιδιωτικά συμφέροντα.  

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου προγραμμάτισε Στάση 
Εργασίας για την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 8:30 έως τις 10:30 το 
πρωί και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 8:30 το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου, 
σε μία προσπάθεια, όπως επισημαίνει και σε Ανακοίνωση του, να μην γίνουν οι 
εργαζόμενοι συνένοχοι στη «φάμπρικα» ιδιωτικοποίησης των Δήμων και να διατηρηθεί 
ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει την κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων 
Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και καλεί την Δημοτική Αρχή να σταματήσει εδώ και 
τώρα να απεργάζεται σχέδια ιδιωτικοποίησης του Δήμου. Κάθε προσπάθεια 
σύστασης «Αναπτυξιακού Οργανισμού» που στόχο έχει την κονόμα των ιδιωτών σε 
βάρος των εργαζομένων και των πολιτών θα βρίσκει τους υπαλλήλους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κάθετα απέναντι.    

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

 


