Σε ιδιώηερ η διασείπιζη ηων αποππιμμάηων ηηρ
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Σςμθώνηζαν όλερ οι δςνάμειρ ηος εςπωμονόδπομος και δήθεν ανεξάπηηηοι
Ανακοίνωζη ηηρ
«Λαϊκήρ
Σςζπείπωζηρ»

Σελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο
ησλ απνξξηκκάησλ ζε ηδηώηεο
απνθάζηζαλ από θνηλνύ όιεο νη
δπλάκεηο ηνπ επξσκνλόδξνκνπ
ΤΡΗΕΑ - ΛΓ - ΠΑΟΘ, δεμηνί θαη
αξηζηεξνί δήζελ αλεμάξηεηνη, ζηε
δηάξθεηα πξόζθαηεο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ
Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ)
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.
Κάιηζηα, ακέζσο κεηά ηε
ζπλεδξίαζε, έζπεπζαλ όιεο νη
πιεπξέο λα παλεγπξίδνπλ,
δηεθδηθώληαο ν θαζέλαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηελ παηξόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Ο δε Π.
Σαηνύιεο θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα ιύζεη θαη ηηο ηειεπηαίεο εθθξεκόηεηεο, ώζηε λα πξνρσξήζεη
ε ζύκβαζε ύκπξαμεο Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα (ΓΗΣ) κε ηελ ΣΔΡΛΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ.
Σα παξαπάλσ επηζεκαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ε «Ιατθή πζπείξσζε» Πεινπνλλήζνπ θαη
πξνζζέηεη πσο όινη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε απηήο ηεο επηινγήο πνπ ζα θνξηώζεη λέα
βάξε ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΛΓ θαη ην ΠΑΟΘ, κε πξνπνκπό ηε
Γηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ πξνεηνίκαζαλ ηελ ζύκβαζε ΓΗΣ θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ΑΛΔΙ, θαζώο θαη νη δεκνηηθέο Αξρέο πνπ αλέιαβαλ λα ηειεηώζνπλ ηε βξώκηθε δνπιεηά, πνπ
βξσκάεη από ό,ηη θαίλεηαη, πην πνιύ από ηα ζθνππίδηα.
«Κάιηζηα - ζεκεηώλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε - ν θύξηνο Σαηνύιεο πεξηραξήο θάιεζε ηελ θπβέξλεζε
λα ιύζεη θαη ηηο ηειεπηαίεο εθθξεκόηεηεο, γηα λα πξνρσξήζνπλ όινη καδί θπβέξλεζε - ΣΔΡΛΑ Πεξηθέξεηα θαη δεκνηηθέο Αξρέο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δλόο έξγνπ πνπ ζα θνξηώζεη λέα
βάξε ζηηο πιάηεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, ζα δηακνξθώζεη 14 ηαζκνύο κεηαθόξησζεο αλνηρηέο ρσκαηεξέο - κε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην
πεξηβάιινλ. Αλ ακθηζβεηεί θάπνηνο απηό, κπνξεί λα επηζθεθζεί ηηο πξόηππεο - πηινηηθέο κνλάδεο
"ΘΓΑΤ" πνπ έρνπλ ζηήζεη ζηνπο Γήκνπο Δπξώηα θαη Βόξεηαο Θπλνπξίαο. ε έλα ρξόλν δελ ζα
έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα από ηα Γίδπκα ηεο Δξκηνλίδαο κε ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο ηόλνπο ρύκα
ζθνππίδηα θαη δεθάδεο ρηιηάδεο δέκαηα ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνζπαζνύλ λα ρώζνπλ
ηώξα.
Δίλαη εγθιεκαηηθέο αθόκα νη επζύλεο ηνπο, γηαηί αλέρνληαη ζε απηέο ηηο "πξόηππεο" κνλάδεο λα
δνπιεύνπλ εξγαδόκελνη αλάκεζα ζε ρηιηάδεο ηόλνπο ζαπηζκέλα ζθνππίδηα, ζε ζκήλε από
θαηζαξίδεο, κε πιήξε αλππαξμία ρώξσλ πγηεηλήο, ρσξίο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ρσξίο γάληηα θαη
θόξκεο ρσξίο Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά, ρσξίο έζησ έλα πνηήξη γάια, λα κελ θαηαβάιινληαη αθόκα
θαη ηα δεδνπιεπκέλα.
Δίλαη εγθιεκαηηθέο νη επζύλεο ηνπο γηαηί ελώ ππνηίζεηαη όηη απνθαζηζηνύλ ηνπο ΥΑΓΑ,
δαπαλώληαο δεθάδεο εθαηνκκύξηα επξώ, δελ "βιέπνπλ" θάπνηνπο ΥΑΓΑ όπσο ζην Αξγνο θαη ζηελ
Αγία Σξηάδα ζηελ Σξίπνιε ή αλνίγνπλ θαηλνύξγηνπο όπσο ζηνλ Αγην Βιάζε ζηελ Σξίπνιε ή
ξίρλνπλ ηα ζθνππίδηα ζηνπο ΥΑΓΑ πνπ ππνηίζεηαη όηη έρνπλ απνθαηαζηαζεί».
ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, θαινύληαη «νη εξγαδόκελνη, νη αγξόηεο, νη απηναπαζρνινύκελνη, ηα πιαηηά
ιατθά ζηξώκαηα πξέπεη λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα. Οιεο νη δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζε όια ηα
επίπεδα, Θπβέξλεζε, Πεξηθέξεηα, Γήκνη, ζεθώλνπλ θνπξληαρηό δήζελ αληηπαξάζεζεο,
θνληαξνρηππηνύληαη γηα λα θξύςνπλ ηελ ηαύηηζή ηνπο ζε θεληξηθέο επηινγέο όπσο είλαη ε
παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ηδηώηεο.
Δίλαη επηθίλδπλε θαη ηπρνδησθηηθή ε ηαθηηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαιύςεη ηελ
θπβέξλεζε. Υηεο θαηαθεξαύλσλε ηνλ Σαηνύιε θαη ηελ Πεξηθέξεηα αγθαιηάδνληαο θάπνηνπο
δεκάξρνπο αθόκα θαη αθξαηθλείο δεμηνύο, πνπ ππνηίζεηαη αληηπάιεπαλ ηηο επηινγέο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Σώξα ξίρλνπλ ηηο επζύλεο ζε θάπνηνπο Γεκάξρνπο θαη Γεκνηηθέο αξρέο θαη όρη ζηελ
θπβέξλεζε πνπ ηειεηώλεη ηε βξώκηθε δνπιεηά παξάδνζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην
θεθάιαην».
ηνλ αληίπνδα, όπσο ζεκεηώλεη ε «Ιατθή πζπείξσζε» ζηελ αλαθνίλσζή ηεο, βξίζθεηαη «ε
πξόηαζε ησλ θνκκνπληζηώλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, γηα εληαίν Γεκόζην Φνξέα

Γηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ρσξίο θακία αλάκεημε ηδησηώλ ζε απηήλ ηελ ηόζν θεξδνθόξα γηα
απηνύο πίηα, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, αληίζεηα πξέπεη λα γίλεη
κείσζε ησλ ππέξνγθσλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ.
Κε απηνύο ηνπο όξνπο, ε επηζηήκε, ε ηερληθή έρνπλ ηε ιύζε. Πνιηηηθέο κείσζεο ηεο παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ, δηαινγή ζηελ πεγή, αλαθύθισζε, θνκπνζηνπνίεζε. Κε επζύλε ηνπ θξάηνπο
ρσξνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ΥΤΣΤ γηα ηελ ηαθή ηνπ κηθξνύ ππνιείκκαηνο.
Κέηξα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο λα δνπιεύνπλ κε δηθαηώκαηα, ζε
αλζξώπηλεο ζπλζήθεο δνπιεηάο κε θαζεζηώο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ».

