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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΒΑΡΥ ΟΥΤΕ ΥΓΡΟ…!!!

ΑΠΛΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ ΜΟΥΣΚΕΜΑ…
Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα και
οι αρμόδιοι συνεχίζουν το πινγκ πονγκ της απόδοσης των ευθυνών
αποδεικνύοντας πώς ελάχιστα ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των πολιτών.
Αντί να ζητήσουν συγνώμη, επιδίδονται χωρίς ίχνος ντροπής σε άθλιες
επικοινωνιακές τακτικές για να επιβιώσουν πολιτικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο
να ισχυριστούν πώς φταίει το... βαρύ και υγρό χιόνι.
Έχει αποδειχθεί στην πράξη πως σε κάθε στιγμή κρίσης, όπου ο πολίτης
χρειάζεται άμεσα την στήριξη και την βοήθεια του κρατικού μηχανισμού, είτε
μιλάμε για υγειονομική κρίση, είτε για φυσικά φαινόμενα-καταστροφές, οι λύσεις
δεν προήλθαν ποτέ από ενδιάμεσους εργολάβους οι οποίοι ως πρώτη προτεραιότητα
θέτουν την μεγιστοποίηση του κέρδους τους και όχι την στήριξη της κοινωνίας.
Και τα παραδείγματα πολλά. Από τη μία, στην υγειονομική κρίση, το
Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν
τον στυλοβάτη της κοινωνίας και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, από την
άλλη οι εργολαβίες του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. άφησαν στο σκοτάδι επί ημέρες χιλιάδες
νοικοκυριά γιατί δεν φρόντισαν να καθαρίσουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια και οι
ιδιώτες που διαχειρίζονται την Εθνική Οδό την άφησαν να κλείσει με τις πρώτες
νιφάδες χιονιού. Και ο πολίτης για όλα αυτά πληρώνει αδρά!!!
Στην πρόσφατη κρίση που προέκυψε από την κακοκαιρία παρατηρήσαμε,
αλήθεια είναι δίχως έκπληξη, για ακόμη μια φορά, να επιχειρείται επικοινωνιακά η
απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όποια
υπηρεσία έχουν ταχθεί να προσφέρουν, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε
ανθρώπινο δυναμικό, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κόντρα στις καιρικές
συνθήκες, χωρίς ωράρια και υπερβαίνοντας τα όρια των καθηκόντων τους. Σε
κάποιες δε περιπτώσεις, θέτοντας ακόμη και τον εαυτό τους σε κίνδυνο με
απαξιωμένο και πολλές φορές κακοσυντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό πάλεψαν
για να σταθούν στο πλευρό των πολιτών και να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητες, γιατί μέσα από την
Διοικητική και Οργανωτική απαξίωση, αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση του
πολίτη, επιδιώκει να επιβάλλει τα ιδιωτικά-εργολαβικά συμφέροντα που μόνο
κακοδιαχείριση, διαπλοκή και διαφθορά εισφέρουν.
Οι ευθύνες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τεράστιες!!! «Ποιούν
την νήσσα» όταν η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει συμβιβαστεί με την
οργανωτική διάλυση των Δήμων, με κύριο όχημα την αποστελέχωση προσωπικού,
προκειμένου φίλοι ιδιώτες και εργολάβοι να παίρνουν δουλειές…
Κάθε αιρετός που σέβεται το αξίωμα του αλλά και τους Δημότες που
καλείται να υπηρετήσει, θα πρέπει να συνταχθεί στο πλευρό των εργαζομένων και
να διεκδικήσουν από κοινού νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.),
όπου θα προβλέπονται οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας για την επαρκή εξυπηρέτηση
του Δημότη. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχει αποδεχθεί πολλάκις πώς μόνο το κεφάλαιο
εξυπηρετούν και κανέναν άλλον...

Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!
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