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 Εν μέσω της Πανδημίας του Κορονωϊού είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως 
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι κυβερνήσεις 
μπορούν να ελπίζουν μόνο σε ένα ισχυρό Δημόσιο Τομέα, σε ένα ισχυρό 
Κοινωνικό κράτος Πρόνοιας. Η διαπίστωση αυτή είτε μιλάμε για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και τον κλάδο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
είτε για τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δυστυχώς γίνεται την ώρα του 
«πολέμου» μετρώντας απώλειες, ακόμη και ανθρώπινων ζωών. Ο απολογισμός θα 
γίνει… 

 Η υγειονομική κρίση αποκάλυψε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως οι 
υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρά την υποστελέχωση, την έλλειψη 
σύγχρονων δημοτικών εγκαταστάσεων και τα σοβαρά κενά σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό, με μοναδικό όπλο την ευσυνειδησία και τον επαγγελματισμό των 
εργαζομένων κρατούν όρθιο το σύστημα Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.  

 Την ίδια ώρα, ο Ιδιωτικός Τομέας που διαχειρίζεται κρίσιμους τομείς 
στην αλυσίδα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως τα Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και τις κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) δυσλειτουργεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο το δύσκολο έργο των Δημοτικών υπηρεσιών.  

 Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα ιδιωτικά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) δεν απορροφούν στο σύνολό τους και σε τακτική βάση τα 
υλικά των συστημάτων ανακύκλωσης, όπως το περιεχόμενο των μπλε κάδων, και 
όχι μόνο με αποτέλεσμα αυτά τα υλικά με αλχημείες και τεχνάσματα, να οδηγούνται 
τελικά στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).  

 Υπάρχουν επίσης καταγγελίες πως γνωστές ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
ογκωδών απορριμμάτων, υλικών κατεδαφίσεων, βιομηχανικών απορριμμάτων 
κ.λπ., επιχειρούν να περάσουν στις χωματερές ακόμα και επικίνδυνα Νοσοκομειακά 
Απόβλητα.  

 Οι ιδιώτες που διαχειρίζονται τις κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό το τι συμβαίνει με 
την λειτουργία τους, τι προσωπικό χρησιμοποιούν, τι Μέσα Ατομικής Προστασίας 



(Μ.Α.Π.) παρέχουν στο προσωπικό, που στέλνουν τα ακατάλληλα υλικά που δεν 
μπορούν να οδηγηθούν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.). 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να αφήσει αυτή την κατάσταση να 
διαιωνίζεται. Δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία που θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες όλης της 
χώρας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.  

 Καλούμε τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας και τους 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως τις Μονάδες Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(Κ.Δ.Α.Υ.), τις εταιρείες μεταφοράς, τους αποτεφρωτήρες Επικίνδυνων 
Νοσοκομειακών Αποβλήτων κ.λπ. να καταγγέλλουν αμέσως κάθε περιστατικό 
παράνομης διαχείρισης ή τελικής διάθεσης απορριμμάτων. 

 Να μην φοβηθούν να καταγγείλουν στην Ομοσπονδία συγκεκριμένα 
περιστατικά και ονόματα. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξέρει να περιφρουρεί τους 
εργαζόμενους και θα πάρει όλα τα μέτρα για να κρατηθεί η ανωνυμία τους εφ΄ όσον 
το επιθυμούν. 

 Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Ελεγκτικούς φορείς να 
κάνουν αυστηρούς ελέγχους και παρεμβάσεις και να εξαντλήσουν όλη τους την 
αυστηρότητα στους παρανομούντες ιδιώτες. 

 Το 2020 ονομάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως «Έτος 
Ανακύκλωσης». Και στην αρχή μόλις του έτους, η υγειονομική κρίση απέδειξε 
πως και σε αυτό τον τομέα, στην διαχείριση των απορριμμάτων, ο ιδιωτικός 
τομέας αποδεικνύεται… «ο αδύναμος κρίκος». Η Ανακύκλωση και η μείωση των 
απορριμμάτων που καταλήγει στους Χ.Υ.Τ.Υ. είναι κοινωνική ανάγκη με σκοπό την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος και όχι ευκαιρία εύκολου 
επιχειρηματικού κέρδους σε περιόδους «παχέων αγελάδων» μόνο.  

 Τώρα που λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού φάνηκε η αξία του 
Κοινωνικού κράτους, που τόσο είχε συκοφαντηθεί από τους υπερασπιστές του 
νεοφιλελευθερισμού, θα πρέπει η Κοινωνία να απαιτήσει την σοβαρή ενίσχυση των 
Δημοτικών υπηρεσιών και τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα τους, όπως και 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  

 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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