
Να σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση και παράδοση στο κεφαλαίο 

της  διαχείρισης  των απορριμμάτων στην Αττική 

 

Καηεπείγσλ θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο παξακνλέο γηνξηώλ,  θπβέξλεζε θαη  ΕΣΔΚΝΑ 
επηρεηξνύλ λα παξαδώζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο ζην θεθάιαην. 
Η μεθόδεςζη, «ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν» ζηνλ «Εζληθό Εργοιάβο», κε θσηνγξαθηθή 
ζύκβαζε θαη πξνθήξπμε πνπ εηνίκαζαλ, πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
ηεζζάξσλ εξγνζηάζησλ  ζηελ Αηηηθή πνπ ζα ππνδέρεηαη ην 90% ησλ παξαγόκελσλ 
απνξξηκκάησλ. Η εκμεηάλλεςζη και η διασείπιζη ηων εγκαηαζηάζεων αποππιμμάηων 
παπασωπείηε για 25 σπόνια !!! όπσο ε παξαρώξεζε ησλ εζληθώλ δξόκσλ θαη ηεο 
Αηηηθήο νδνύ. 
 
Η θπβέξλεζε θαηνρήο, ηεο  ηξόηθα θαη ηνπ θεθαιαίνπ  θαη νη εληνινδόρνη ηεο κέζα ζην 
γεληθό θιίκα ζάξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαηηθώλ θαηαρηήζεσλ θαη δηθαησκάησλ, ην 
γεληθό μεπνύιεκα θαη ηελ άθξαηε εκπνξεπκαηνπνίεζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο ( 
πγεία - παηδεία - πξόλνηα – κεηαθνξέο-  ελέξγεηα -επηθνηλσλίεο  θ.η.ι..) έπσονηαι ηώπα και 
επιδιώκοςν να εκσωπήζοςν και ηην βαζική απμοδιόηηηα ηηρ αςηοδιοίκηζηρ ζηε 
Αηηηθή, εκκέζσο πιελ ζαθώο ζηνλ Μπόκπνια κέζσ ηεο πεξηθέξεηαο.  
Η βηαζύλε ηνπο ακέζσο κεηά ηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο θαη πξηλ θαιά –θαιά 
πξνιάβνπλ λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο νη λένη δήκαξρνη, εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπο 
λα θιείζνπλ ζηα γξήγνξα ηηο δνπιείεο  όζν δηαηεξνύληαη αθόκε ζηελ εμνπζία.. 
Οι ζςνέπειερ μια ηέηοιαρ εξέλιξηρ εάν πεπάζει θα είναι δπαμαηικέρ γηα ηνπο θαηνίθνπο 
ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο  ζηνπο δήκνπο. 
 
-  Θα ποιιαπιαζηαζζεί ηο θόζηος δηατείρηζες ηφλ απορρηκκάηφλ από ηελ ζηηγκή 
πνπ ζα κεηαηραπούλ ηα ζθοσπίδηα τρσζοθόρο εκπόρεσκα ζηα τέρηα ηοσ κεγάιοσ 
θεθαιαίοσ. Τα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ πιεξώλνπκε ζήκεξα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ 
ζθνππηδηώλ ζα εθηηλαρηνύλ ζηα ύςε γηα λα κπνξέζνπλ νη δήκνη λα έρνπλ ζηνηρεηώδε 
θαζαξηόηεηα. 
-   Ο απόισηος έιεγτος ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ από ηνπο 
κεγαιοεργοιάβοσς ηδηώηες ζα ζεκάλεη ηελ πιήρε σποηαγή ηες ιεηηοσργίας ηοσς ζηε 
απιεζηία ηοσς γηα θέρδος κε αλσποιόγηζηες ζσλέπεηες γηα ηο περηβάιιολ ζε έλα 
ηέηοηο θρίζηκο ηοκέα . Ήδε ζπδεηηέηαη έληνλα ε θήκε γηα κεηαθνξά αθόκε θαη  ηνμηθώλ 
θαη άιισλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ηέηνηνπο ρώξνπο ζηελ Ειιάδα.. 
 -   Με ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο από ην θεθάιαην θαη όρη από ηελ 
απηνδηνίθεζε, αληηθεηκεληθά ζα δηακορθώζοσλ θαη ηο ζύλοιο ηφλ όρφλ ηες 
δηατείρηζες ηφλ απορρηκκάηφλ ζσκπερηιακβαλόκελοσ θαη ηες αποθοκηδής. 
Με απιά ιόγηα πιήξεο εθρώξεζε θαη παξάδνζε όισλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηώλ  
ζηνπο  ηδηώηεο.   
-   Γηα ηοσς εργαδόκελοσς ζηοσς Ο.Τ.Α. θαη θπξίσο ζηε θαζαξηόηεηα   απηό ζα θέξεη 
πεξαηηέξσ ηελ αποζάζρφζε ηφλ εργαζηαθώλ ζτέζεφλ θαη δηθαηφκάηφλ, κεηώζεης 
κηζζώλ,  τηιηάδες αποιύζεης κε ηελ θαηάξγεζε θαη δηάιπζε ησλ ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο ζηνπο δήκνπο  γηα ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν ζύζηεκα πνπ ζα 
επηβάινπλ. 
 
Σσλάδειθοη εργαδόκελοη ζηοσς δήκοσς, δεκόηες ποιίηες ζηελ Αηηηθή, πρέπεη λα 
ηοσς ζηακαηήζοσκε ηώρα,  λα κελ αθήζοσκε λα σιοποηήζοσλ ηα ζτέδηα ηοσς γηα 
ηελ ηδηφηηθοποίεζε ηες δηατείρηζες ηφλ απορρηκκάηφλ θαη ηελ παρατώρεζε ηοσς 
ζηο  κεγάιο θεθάιαηο ποσ ζα ηε κεηαηρέυεη ζε λέο πεδίο θερδοθορίας ηοσ εης  
βάρος κας, ζε βάρος ζσλοιηθά ηες δφής κας. 
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