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Σηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο
δελ ππάξρνπλ ζθνύπεο γηα ην ζάξσκα ησλ δξόκσλ!
Να ζηακαηήζεη
ε απαμίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ από ηε δηνίθεζε Μπνπηάξε
Τνλ ηειεπηαίν κήλα ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο δελ δίλνληαη λέεο ζθνύπεο
ζηνπο εξγάηεο θαζαξηόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ην ζάξσκα ησλ δξόκσλ. Τν
πξόβιεκα απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ έιιεηςε, εδώ θαη 8 κήλεο, ζε
ζαθνύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ θαη άιιεο
εξγαζίεο. Σπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη νη εξγαδόκελνη λα κελ κπνξνύλ λα
θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα ηαιαηπσξνύληαη. Η θαηάζηαζε απηή έρεη
νδεγήζεη ηνπο εξγαδόκελνπο λα αγνξάδνπλ εξγαιεία θαη πιηθά πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηε δνπιεηά ηνπο.
Τν πξόβιεκα κε ηελ έιιεηςε εξγαιείσλ θαη πιηθώλ δελ ππάξρεη κόλν ζηελ
ππεξεζία θαζαξηόηεηαο. Οη θαζαξίζηξηεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ δελ έρνπλ
θαζαξηζηηθά, ζην κεραλνπξγείν δελ ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία, ην
ειεθηξνινγηθό δελ έρεη θαιώδηα θαη ιάκπεο, ζην αξρηηεθηνληθό θαη ηελ νδνπνηία
δελ έρνπλ πιηθά, ζηελ νδνζήκαλζε δελ ππάξρνπλ ρξώκαηα γηα ηηο δηαγξακκίζεηο
ησλ δξόκσλ θ.α.
Σνλίδνπκε μαλά όηη ε παξαπάλσ πξαθηηθή απνηειεί ζπλεηδεηή πνιηηηθή
ηεο δηνίθεζεο Μπνπηάξε, πνιηηηθή δηάιπζεο θαη απαμίσζεο ησλ
ππεξεζηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο λα
ζεζαπξίδνπλ θαη ηνλ ιαό ηεο πόιεο λα ρξπζνπιεξώλεη θαη λα
ραξαηζώλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη ε
δηνίθεζε Μπνπηάξε γηα ηελ απόθαζή ηεο γηα ζπλέρηζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ κεραλνπξγείνπ- ζπληήξεζε θαη επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ
δήκνπ- είλαη θαη ε έιιεηςε αληαιιαθηηθώλ. Δδώ θαη 3 ρξόληα «πξνζπαζνύλ» λα
πξνκεζεπηνύλ αληαιιαθηηθά- θαη ηειηθά ζα πξνκεζεπηνύλ ειάρηζηα. Τελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν, έθαλαλ 2 δηαγσληζκνύο κέζσ ησλ νπνίσλ έδσζαλ ηε ζπληήξεζε
ησλ νρεκάησλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη, πξόζθαηα, πήξαλ απόθαζε θαη γηα ηξίην
δηαγσληζκό. Να ζεκεησζεί όηη ην κεραλνπξγείν ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα έρεη ζηε
δύλακή ηνπ 70 ηερλίηεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Βιέπνπκε όηη όηαλ πξόθεηηαη γηα
δηαδηθαζίεο εξγνιαβηώλ θαη ηδησηηθνπνίεζε, όια γίλνληαη γξήγνξα θαη
μεπεξληνύληαη κε παξεκβάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηα όπνηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ
(αξλεηηθή απόθαζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ
Σπλεδξίνπ θ.α.). Τν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηεο
απαξαίηεησλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Τόηε, θαηά ηε
δηνίθεζε Μπνπηάξε, «νη δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβόξεο», «επζύλεηαη ε
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε», «ε πάξεδξνο» θ.α.
«Οηθνλνκία» θάλεη ε δηνίθεζε Μπνπηάξε θαη ζηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(ΜΑΠ) πνπ δίλνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο κε ην ζηαγνλόκεηξν ή θαζόινπ. Η
«δηθαηνινγία» εδώ είλαη όηη ζηελ απνζήθε ππάξρνπλ ιίγα ΜΑΠ θαη θξαηηνύληαη
γηα λα δνζνύλ αλ γίλνπλ λέεο πξνζιήςεηο, πρ. από «Κνηλσθειή Δξγαζία» κέζσ
ΟΑΔΓ. Γηα πνην ιόγν δελ πξνρσξνύλ ζε πξνκήζεηα ΜΑΠ; Άιισζηε, ηνλ δήιν ηεο
γηα «νηθνλνκία» ζηηο δαπάλεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνλ έρεη δείμεη ε δηνίθεζε

Μπνπηάξε ζην ζέκα ησλ λπρηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκσλ ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ζε
άιιεο ππεξεζίεο, όπνπ ζηελ νπζία θιέβνπλ δεδνπιεπκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
νη όπνηεο πιεξσκέο έγηλαλ κεηά ηελ θαηαγγειία ησλ κειώλ ηεο ΓΑΣ ζηελ
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.
Φπζηθά θνπβέληα γηα ηα παξαπάλσ δελ ιέλε ε πιεηνςεθία ηνπ ΣΔΓΘ
(«Μέησπν Αιιαγήο»- «Αλεμάξηεην») θαη ηα άιια ζσκαηεία ηνπ δήκνπ.
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο
- Να απαηηήζνπκε λα δνζνύλ όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά καο.
- Να αγσληζηνύκε λα θύγνπλ νη ηδησηηθέο εηαηξίεο από ηηο ππεξεζίεο
ηνπ δήκνπ.
- Να παιέςνπκε γηα κόληκε- ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, δνπιεηά κε
δηθαηώκαηα.
- Να πάξνπλ κέξνο ζην πιιαιεηήξην ηνπ ΠΑΜΕ ζηα εγθαίληα ηεο ΔΕΘ,
ην άββαην 10 επηέκβξε, ζηηο 6 κκ, ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ελάληηα
ζηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή θπβέξλεζεο, ΕΕ. Αληεξγαηηθή πνιηηηθή πνπ θαη
ε δηνίθεζε Μπνπηάξε ππεξεηεί πηζηά.
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