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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού 

 
«Πολυτάλαντος» αποδεικνύεται ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης  

Μαυρομάτης. Συγκεκριμένα χθες, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα 
κινητοποίησης του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού και της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. ενάντια στην προσπάθειά του για ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας 
Καθαριότητας, «ξεδίπλωσε» το «ταλέντο» του στην «απόκρυψη-κάλυψη-παραλλαγή», 
εκλαϊκευμένα στο «κρυφτούλι»!!! 

Την ημέρα που ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού είχε 
προκηρύξει Στάση Εργασίας για τους εργαζόμενους στο Δήμο, καθώς και η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. του 
Νομού Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Ιωάννης Μαυρομάτης έκανε τα πάντα 
για να κρύψει από «προσώπου γης» τα τρία (3) Τακτικά Μέλη της Επιτροπής 
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παραχώρησης της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας σε ιδιώτη εργολάβο έναντι του ποσού των 3.000.000 ευρώ 
που συνεδρίαζε για το λόγο αυτό την ίδια μέρα στις 10:00 το πρωί. 

Ονόμασε την τακτική της «εξαφάνισης» των τριών (3) Μελών της 
Επιτροπής «Εντεταλμένη Υπηρεσία», όπως ενημέρωσε τους εκπροσώπους του 
Συλλόγου Εργαζομένων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Τριαντάφυλλος Τζιούμης, φοβούμενος προφανώς την ματαίωση της συνεδρίασης της 
Επιτροπής από τους συγκεντρωμένους εργαζόμενους και τη συνέχιση του «έργου» του 
για το ξεπούλημα Δημοτικών Υπηρεσιών προς όφελος αποκλειστικά, των μεγάλων 
επιχειρηματικών και εργολαβικών συμφερόντων. 

Χαρακτηριστικό της εμμονής του Δημάρχου Θερμαϊκού, για να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα οι διαδικασίες ξεπουλήματος της Καθαριότητας του Δήμου, ήταν 
και η «υποδοχή» που επιφύλαξε στους εκπροσώπους των εργαζομένων του 
Συλλόγου και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όταν καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο 
κεντρικό Δημαρχείο Θερμαϊκού, των διαβουλεύσεων και συναντήσεων που επεδίωξαν 
με σκοπό να ανακαλύψουν που συνεδρίαζε η Επιτροπή, τους «συνόδευε» και 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας!!! 

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., των 
εργαζομένων στο Δήμο Θερμαϊκού και στους Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης 
γενικότερα, παρά τις αποδεδειγμένα και με ατράνταχτα στοιχεία, παρεμβάσεις και 



διαμαρτυρίες του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου για υπερκοστολόγηση και 
«εξόφθαλμα χατίρια» στον ιδιώτη εργολάβο μέσω της συγκεκριμένης μελέτης και 
διαδικασίας, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης, ατάραχος και ακάθεκτος 
προσπάθησε με κάθε τρόπο να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
ξεπουλήματος ταγμένος και αυτός στο δόγμα διάλυσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και 
κατάργησης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους. 

Οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν πλέον αρκετά καλά 
τις «αγνές» προθέσεις Δημάρχων και Δημοτικών Αρχών που προχωρούν 
αυταρχικά, αγνοώντας επιδεικτικά τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες των Δήμων και 
τους Δημότες, στη «μοιρασιά φιλέτων» των Δήμων στα μεγάλα επιχειρηματικά και 
εργολαβικά συμφέροντα. 

Απέναντι σε τέτοιες πολιτικές και τακτικές, οι εργαζόμενοι στη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχουν σταθεί δυναμικά εμπόδιο και θα συνεχίσουν σθεναρά να το 
κάνουν, στη προσπάθειά τους να αποτρέψουν κάθε ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα 
υπηρεσιών των Δήμων, κάθε προσπάθεια διάλυσης τους και κάθε προσπάθεια 
κάκιστης διοίκησης που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική επιβάρυνση τόσο των 
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. όσο και των ήδη επιβαρυμένων οικονομικά Δημοτών.    

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


