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ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ –
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΜΕ ΜΠΑΡΑΖ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ
Σε απεργιακό κλοιό, που έχει σχεδόν παραλύσει κάθε παραγωγική διαδικασία, βρίσκεται η
χώρα μας από τις αρχές Οκτωβρίου διανύοντας την κρισιμότερη φάση της νεότερης
ιστορίας της. Η κατάσταση στην οικονομία επιδεινώνεται, τα μέτρα που επιβάλλονται είναι
δυσβάσταχτα και οι σχέσεις εργαζομένων και κυβέρνησης βρίσκονται σε εκρηκτικό σημείο.
Οι εκτεταμμένες κινητοποιήσεις και των υπαλλήλων στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι
διαμαρτύονται για την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, έχουν δημιουργήσει τόνους
σκουπιδιών, οι οποίοι κάνουν την ατμόσφαιρα κυριολεκτικά αποπνικτική...
Στο δήμο
μας, ευτυχώς, καθόλη τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων του Οκτωβρίου 2011, οι
εργαζόμενοι επέδειξαν ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία και με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Εργαζομένων προσωπικό ασφαλείας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης
απομάκρυνε τα σκουπίδια από όλα τα ευαίσθητα σημεία της πόλης και ράντιζε τους κάδους.
Οι καταλήψεις των δημαρχείων, των δημοτικών γκαράζ, αλλά και των ΧΥΤΑ, πάντως,
δημιούργησαν προβλήματα στη λειτουργία των δήμων με ιδιαίτερους κινδύνους για την
υγεία των δημοτών και οδήγησαν, στη συνδρομή ιδιωτών για την αποκομιδή, σε επίταξη
οδηγών & οχημάτων και σε απειλές για την κατάργηση των τομέων καθαριότητας των
δήμων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αν δεν ανασταλούν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων
και την ανάθεση των υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Καστανίδης, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ –
ΟΤΑ απείλησε ότι θα αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτες, ενώ σύμφωνα
και με δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλου η κυβέρνηση έχει έτοιμα
τα Προεδρικά Διατάγματα για την κατάργηση των τομέων καθαριότητας των δήμων
Αττικής και Θεσσαλονίκης και αναμένεται να τα ενεργοποιήσει άμεσα αν δεν ανασταλούν οι
κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
Από την πλευρά της η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος συνεχίζει τις προσπάθειες για να
αρθεί το αδιέξοδο και τάχθηκε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνης υποστήριξε δημόσια,ότι οι ΟΤΑ πρέπει να διατηρήσουν
στην ευθύνη τους τον τομέα αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης
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κ. Σταύρος Τζουλάκης σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας μας δήλωσε: «...Είμαι
πολύ ευχαριστημένος από το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας και
δεν υπάρχει καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε ιδιώτες στην αποκομιδή των
απορριμμάτων»
.
Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντως, δεν φάνηκαν να πτοούνται από τις
απειλές του Υπουργείου και ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και στη μεγάλη πανελλαδική
απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ στις 19 & 20 Οκτωβρίου και θα αποφασίσουν μετά την
πορεία των κινητοποιήσεών τους.
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