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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
«Φωνάζει… ο κλέφτης… να φοβηθεί ο νοικοκύρης…»

Συνάδελφοι,

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προξένησε η ανακοίνωση της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. με ημερομηνία 17-2-
2011, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και της δράσης της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Προφανώς για άλλη μια φορά στόχος αυτής της ανακοίνωσης ήταν ο Πρόεδρος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και η παράταξή μας που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης 
της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων από την κυβέρνηση και τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Είναι θράσος 
οι απόντες και ουσιαστικά «παρατηρητές» αυτού του αγώνα να κριτικάρουν τόσο τον Πρόεδρο 
όσο και την παράταξή μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. «…για το θέμα της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Περιφέρειας Αττικής υπήρχε προκαταβολικά συμφωνία σε κομματικό 
επίπεδο και ομόφωνη απόφαση,  παρόντος και του Προέδρου της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., για τη διαδικασία και 
η μόνη διαφωνία τους με τις σημερινές εξελίξεις είναι ο αριθμός των εργοστασίων που θα φτιαχτούν 
να μην είναι 4 αλλά να είναι 3.»

Αυτή είναι η μισή αλήθεια, γιατί η Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. ή συνειδητά παραποιεί τα πραγματικά 
γεγονότα ή λόγω της απουσίας της από τις καθημερινές εξελίξεις που υπήρχαν προσπαθεί να 
καλύψει την ανεπάρκειά της με συκοφάντηση των εκπροσώπων της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

Επειδή η αλήθεια είναι διαφορετική και η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. τίποτα δεν έχει να κρύψει ή να 
φοβηθεί επισημαίνουμε:

Το καλοκαίρι του 2010 με παρέμβαση της κρατικής Περιφέρειας Αττικής υπήρξε μεγάλη 
πίεση στην Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 
με σκοπό την εκχώρηση της αρμοδιότητας κατασκευής των τεσσάρων (4) εργοστασίων και 
συγχρόνως της λειτουργίας τους για είκοσι πέντε (25) χρόνια στον εργολάβο – κατασκευαστή, 
συνολικού προϋπολογισμού 450.000.000 ευρώ.

Τότε, με τη σθεναρή αντίσταση της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και την αναγκαστική συμμετοχή και 
της πλειοψηφίας των αιρετών (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) δεν προχώρησαν τα σχέδια της 
εκχώρησης της αρμοδιότητας σε ιδιώτες.

Βασικό επιχείρημα ήταν ότι, το 4ο εργοστάσιο ανέβαζε το κόστος και δεν ήταν αναγκαίο, 
αλλά και την κατασκευή θα έπρεπε να αναλάβει ο φορέας Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην 
Αττική, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., υπερασπιζόμενος το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μας σαν Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καταψηφίστηκε η Προγραμματική 
Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Για την προβολή των θέσεων αυτών υπήρξε κοινή συνάντηση (Π.O.E.-O.T.A., T.E.Δ.K.N.A. 
και E.Σ.Δ.K.N.A.) αλλά και η έκδοση Δελτίου Tύπου της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. (Aριθμ. Πρωτ.: 707/1-
7-2010), όπου ανακοινώθηκε και καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης της προσπάθειας 
εκχώρησης της αρμοδιότητας της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες.
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Στο πλαίσιο παραταξιακών διαβουλεύσεων ο Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής 
της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. Θέμης 
Μπαλασόπουλος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη όπου σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε:

1. Τα εργοστάσια που θα κατασκευαστούν να είναι μέχρι τρία (3) και αυτά σύμφωνα με τις 
οικονομικές δυνατότητες (και όχι βέβαια αποδοχή της Βιοξήρανσης).

2. Η κατασκευή, επίβλεψη και λειτουργία τους να γίνει από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Πρόταση που στη συνέχεια έγινε απόφαση και ουσιαστικά ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. έγινε υπόχρεος για 
όλες τις ενέργειες για την κατασκευή των εργοστασίων, άσχετα αν στη συνέχεια με τις γνωστές 
μεθοδεύσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της μονοπαραταξιακής 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση.

Και βέβαια οι συνάδελφοι της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, γιατί 
για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν εκδοθεί δεκάδες ανακοινώσεις και 
καταγγελίες που φέρουν την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Δ.Α.Σ. – 
Ο.Τ.Α. στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. Γιώργου Καταχανά.

Η  Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. από το καλοκαίρι του 2010 όταν για πρώτη φορά εντοπίστηκε το 
πρόβλημα, μέχρι πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε η ημερίδα και αποκαλύφθηκε ποιοι πραγ-
ματικά υπερασπίζονται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορ ριμ-
μάτων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα (κινητοποιήσεις, καταλήψεις, καταγγελίες 
κ.λ.π.). Αυτοί που απουσιάζουν και ουσιαστικά είναι παρατηρητές των εξελίξεων είναι η 
Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α.,  που για άλλη μια φορά αφού δεν έχουν τη δυνατότητα του «καπελώματος» των 
αγώνων των εργαζομένων οδηγήθηκαν στην προσφιλή τους τακτική, της συκοφάντησης και 
της διαστρέβλωσης που πολλές φορές φτάνει στα όρια της «συνδικαλιστικής αλητείας» από 
συμπεριφορές νεόκοπων «κομμουνιστών», αποτυχημένων πρώην τροτσκιστών και σήμερα 
ηγετικών στελεχών της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Οι θέσεις της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. είναι ξεκάθαρες και μόνο στόχο έχουν τη απομόνωση και τα 
κομματικά οφέλη.

Για μας σαν Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου 
και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των απορριμμάτων, η προστασία του Περιβάλλοντος, 
της Δημόσιας Υγείας και της τσέπης των πολιτών αλλά και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
των εργαζομένων.

Και οι εργαζόμενοι σήμερα δεν εμπιστεύονται όσους… λένε «μεγάλα» και «επαναστατικά» 
λόγια, αλλά όσους βρίσκονται μπροστά στη μάχη για την υπεράσπισή τους με έργα…

Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα… 
όσο και αν ενοχλεί την κυβέρνηση και τους κομματικά συμβιβασμένους συνδικαλιστές της Δ.Α.Σ. 
– Ο.Τ.Α.

Αθήνα, Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.
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