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Επιεικώς απαράδεκτο ως προς το ύφος, τις ανακρίβειες και τα περί εξυπηρέτησης
εργολαβικών συμφερόντων, μπορεί να χαρακτηριστεί το Δελτίο Τύπου που έδωσε στη
δημοσιότητα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Δήμο Ζαγορίου.

Είναι το γνωστό θέμα που προέκυψε με τον τρόπο αποκομιδής η οποία γίνεται με ανάθεση
σε ιδιώτη με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, αφού με ίδια μέσα δεν δύναται να κάνει ο Δήμος
λόγω έλλειψης εξοπλισμού και προσωπικού.

Ήδη, έχουν δοθεί απαντήσεις και εξηγήσεις δια του Τύπου με πρόσφατο Δελτίο Τύπου του
Δήμου ο οποίος επανέρχεται και τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

Προφανώς, εκεί στην Αθήνα που εδρεύει η ΠΟΕ ΟΤΑ, αποκομμένοι οι συνδικαλιστές από
την πραγματικότητα και τις συνθήκες της υπαίθρου, βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν το
συνδικαλιστικό τους καθήκον, να κάνουν το χρέος τους, όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται.

Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και θολά σημεία, ο Δήμος Ζαγορίου επαναλαμβάνει τα
πραγματικά γεγονότα.
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Δεν μπορεί η ΠΟΕ ΟΤΑ μιλά για απόπειρα ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας σε έναν Δήμο
που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία Καθαριότητας, προσωπικό και
εξοπλισμό, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι.

Τώρα ανακάλυψαν ότι με αυτή τη διαδικασία μαζεύουν τα σκουπίδια οι περισσότεροι μικροί
και ορεινοί Δήμοι, ακόμη και μεγάλοι σε ορισμένες Δημοτικές Ενότητες;

Αδιανόητο και άκρως αντιδημοκρατικό είναι και το γεγονός ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ «απαγορεύει»,
ουσιαστικά, σε έναν ΟΤΑ που είναι και τουριστικός προορισμός να ασκήσει τα εκ του νόμου
ένδικα και λοιπά μέσα για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων,
αναφέροντας ότι ο Δήμος Ζαγορίου ήρθε σε αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, προσέφυγε στην Επιτροπή του άρθρου 152 και κατέθεσε αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την διαδικασία του διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιώτη. Αλίμονο αν
μια συνδικαλιστική οργάνωση που επικαλείται ότι προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον και
τα δικαιώματα των εργαζομένων, εγκαλεί έναν ΟΤΑ που άσκησε τα μέσα που ο νόμος του
παρέχει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δημοτών του. Ήδη εκδόθηκε απόφαση
προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Αποκεντρωμένης και ο Δήμος
προχωρά την διαδικασία του διαγωνισμού για να μην μείνει χωρίς αποκομιδή.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ αντί να μιλά για «συντεχνιακά-πολιτικά συμφέροντα» οφείλει να δει ωμά την
πραγματικότητα και να αποδεχθεί ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την αποκομιδή με ίδια
μέσα και επίσης, να κατανοήσει ότι ο Δήμος Ζαγορίου δεν πρόκειται να αφήσει τα
σκουπίδια στους δρόμους. Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να βρει λύση, άλλωστε
το πρόβλημα αφορά μεγάλο αριθμό Δήμων, πριν επιδεινωθεί η κατάσταση.
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