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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ… Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι ευχαριστίες και τα παχιά-μεγάλα λόγια των κυβερνώντων για το
προσωπικό του Δημοσίου Τομέα που κράτησε τη χώρα όρθια εν μέσω της
πανδημίας του κορωνοϊού, φαίνεται πώς ήταν για το θεαθήναι. Η κυβέρνηση, την
ίδια στιγμή, όπως γίνεται τώρα αντιληπτό και εμφανές, εξύφαινε ένα ακόμη
νεοφιλελεύθερο σχέδιο πριμοδότησης των ιδιωτικών και επιχειρηματικών
συμφερόντων σε βάρος του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Αποδεικνύεται περίτρανα αυτό από το Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και από τις Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Εκμεταλλευόμενη η κυβέρνηση την κρίση του
κορωνοϊού έφερε στη Βουλή ένα Νομοσχέδιο «τέρας» με σωρεία
αντιπεριβαλλοντικών διατάξεων. Έφτασε στο σημείο να προβλέπει ακόμη και
εξορύξεις σε περιοχές «Natura». Ένα Νομοσχέδιο γραμμένο από τα εγχώρια και ξένα
συμφέροντα και με εκτελεστή τον «ευρωπαϊστή» και «άνθρωπο των σαλονιών» των
Βρυξελλών κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Μεταξύ των «τεράτων» που προβλέπει το εν λόγω Νομοσχέδιο που έχει
προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, των περιβαλλοντικών
οργανώσεων και πολλών άλλων είναι η παρεχόμενη δυνατότητα μίσθωσης
Δημοτικών Απορριμματοφόρων από ιδιώτες εργολάβους, που θα αναλαμβάνουν
την διαχείριση απορριμμάτων. Οι ιδιώτες εργολάβοι δηλαδή θα αναλάβουν την
διαχείριση των απορριμμάτων και θα θησαυρίζουν με τα οχήματα και τον εξοπλισμό
που έχει πληρώσει ο Ελληνικός λαός, οι Δημότες.
Η ειδική αυτή και εξόφθαλμη διάταξη στριμώχτηκε στο χωρίς αιτιολογία
και με διαδικασίες «fast track» Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Βιάζονται φαίνεται στην κυβέρνηση να το ψηφίσουν. Είναι αυτό που
λένε, «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται».
Είναι προφανές ότι η πρεμούρα της κατάθεσης (χωρίς Δημόσια
διαβούλευση και αδιαφανείς διαδικασίες) του περιβαλλοντοκτόνου κατά γενική
ομολογία Νομοσχεδίου, δεν προκύπτει από κάποια επείγουσα ανάγκη Δημοσίου
συμφέροντος, αλλά από την αγωνία ταχείας εξυπηρέτησης των φιλικών
ιδιωτικών συμφερόντων. Ιδιωτικά συμφέροντα που παραμονεύουν, παραμόνευαν

και πριν τον κορωνοϊό, για την εκποίηση κρίσιμων Δημοτικών λειτουργιών, όπως
αυτή των υπηρεσιών καθαριότητας, των οποίων οι εργαζόμενοι στέκονται όλο αυτό
το διάστημα με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα στη πρώτη γραμμή αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού.
Λίγες ημέρες πριν, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που
εξέδωσε ανήμερα της Πρωτομαγιάς η κυβέρνηση, έδωσε την δυνατότητα στους
Δημάρχους να μεταφέρουν Εργάτες Καθαριότητας (Υ.Ε. 16) από τον
Οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων, στη Καθαριότητα Σχολείων,
χαρακτηρίζοντάς τους ουσιαστικά και… πλεονάζων προσωπικό. Είναι ένα μέτρο
συνέχεια στην προσπάθεια ανάθεσης στους εργολάβους των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ότι, με το ίδιο σθένος
που δίνουμε καθημερινά τη μάχη κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του
κορωνοϊού και της προστασίας της Δημόσιας υγείας το τελευταίο διάστημα, έτσι,
και ακόμη πιο έντονα, θα παραμένουμε στη «πρώτη γραμμή» κατά της εξάπλωσης
του «ιού» της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας που «μεταδίδει» η
κυβέρνηση.
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