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 Συνάδελφοι, 
Μετά  από  έναν  πολυήμερο  σκληρό  απεργιακό  αγώνα απέναντι  σε  μια 

αδίστακτη  Κυβέρνηση,  η  οποία  χρησιμοποίησε  όλα  τα  μέσα  για  να  μας  κάμψει 
(ψέμματα , εκβιασμούς για απολύσεις, ΜΑΤ, Εισαγγελείς,  παραπληροφόρηση και 
κατεύθυνση  της  κοινής  γνώμης,  ακόμη  και  πολιτική  επιστράτευση)  όχι  μόνο 
αντέξαμε αλλά βγήκαμε πιό δυνατοί και πιό ενωμένοι από ποτέ. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι  :
α)  θα  αρθεί  η  πολιτική  επιστράτευση  με  την  έναρξη  της  συλλογής   των 

απορριμμάτων από τους εργαζόμενους 
β) θα αποσυρθούν τα ιδιωτικά απορριμματοφόρα αλλά και τα ΜΑΤ από τον 

ΧΥΤΑ Φυλής 
Επίσης δεσμεύτηκε ότι μετά την άρση της πολιτικής επιστράτευσης θα υπάρξει 

διάλογος  για  όλα τά θέματα.
Μετά από αυτές τις δεσμεύσεις η Ε.Ε.της ΠΟΠ-ΟΤΑ αποφάσισε τη λήξη των 

απεργιακών κινητοποιήσεων και καλεί όλους τους εργαζόμενους να κάνουν αυτό 
που κάνουν χρόνια τώρα με μοναδική εμπειρία και γνώση, την αποκατάσταση της 
καθαριότητας στις πόλεις . Ας αποδείξουμε ακόμη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι στην 
καθαριότητα είναι  οι  μόνοι  που μπορούν  να προσφέρουν  αυτή την  υπηρεσία 
γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο αγώνας δεν σταματά εδώ. 
Είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. 
Είμαστε σε επαφή και με άλλες Ομοσπονδίες να δώσουμε κοινό αγώνα , να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας , γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε έναν κοινό αντίπαλο. 
Την απάνθρωπη οικονομική πολιτική που υπαγορεύει η Τρόiκα..

Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα που δώσαμε απέναντι στην άδικη πολιτική 
που απαξιώνει την ύπαρξή μας και εξαθλιώνει τις ζωές μας , απέναντι  στα ιδιωτικά 
συμφέροντα που καραδοκούν να αρπάξουν έναντι πινακίου φακής  την εργασία μας .

Είμαστε περήφανοι γιατί πάνω απ' όλα διεκδικήσαμε την προσωπική μας και 
την εργασιακή μας αξιοπρέπεια και την κερδίσαμε.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

                                                           Η   ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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