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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
7 π.μ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 π.μ. ΔΥΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΗ ΣΤΙΣ 8:30 ΤΟ ΠΡΩΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ !

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΤΟΥ
ΜΑΡΤΗ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 για όλους τους εργαζόμενους στους δήμους,
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Καλούμε τα σωματεία του κλάδου και όλους τους
συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στη στάση εργασίας και να δώσουν δυναμικό
παρών στις 8:30 στο συμβολικό αποκλεισμό της χωματερής στη ΦΥΛΗ.
Για να πούμε ως εδώ, φτάνει! Όχι στην δημιουργία του νέου ΧΥΤΑ στη ΦΥΛΗ.
Για να βρωντοφωνάξουμε ότι η πολιτική τους σημαίνει καρκίνους για το λαό και αμύθητα
πλούτη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες της χωματερής.
Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής(ΝΔ), στην ουσία, επικαιροποίησε την ψήφιση για τη
δημιουργία 3ου ΧΥΤΑ στη Φυλή, την οποία ήδη είχε ψηφίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο
με εισήγηση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής Δούρου(ΣΥΡΙΖΑ), λίγο πριν παραδώσει
τη διοίκηση, ολοκληρώνοντας το έγκλημα σε βάρος της υγείας και της ζωής του λαού σε
όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Σήμερα, αποτελεί σοβαρότατη εξέλιξη, η υπερψήφιση από 51 περιφερειακούς συμβούλους
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, της κατά τα άλλα, Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)
Δυτικής Αττικής, η οποία επί της ουσίας προβλέπει:
•

τη δημιουργία 3ου ΧΥΤΑ στη Φυλή και την κατασκευή περιμετρικού αναχώματος
μήκους 1535 μέτρων και ύψους 20 μέτρων!
• Εγκατάσταση εργοστασίου καύσης απορριμμάτων που σκόπιμα διαρρέουν ότι θα
είναι και πάλι στη Δυτική Αττική.

Πρόκειται για έγκλημα διαρκείας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον!
Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρουν, ότι την περίοδο 19992015, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των θανάτων από νεοπλασίες (καρκίνους) στη Δυτική
Αττική και Δυτική Αθήνα έχει αυξηθεί κατά 31,7% έναντι αύξησης 10,1% στην υπόλοιπη
Περιφέρεια Αττικής. Άλλωστε δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, ότι τα αυξημένα κρούσματα
καρκίνου στους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας, αποτελούν ήδη μια τραγική
πραγματικότητα.
Ενώ τεράστια είναι η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, αφού σύμφωνα με επίσημες
μελέτες , εφιαλτικό "κοκτέιλ" από μολυσματικούς παράγοντες, από οργανικούς ρύπους, από
καρκινογόνους και άλλους τοξικούς και επικίνδυνους ρύπους διασπείρονται στην ευρύτερη
περιοχή.
Πρόκειται επί της ουσίας για το παζάρεμα που υλοποιούν κυβέρνηση , Περιφερειακή Αρχή
και Δημοτικές Αρχές, με τα μονοπώλια, που επιδιώκουν να κερδοφορήσουν πάνω στον
καρκίνο, την αρρώστια και το θάνατο του λαού που κατοικεί στην ήδη υποβαθμισμένη
Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα.
Το ζήτημα της χωματερής μας αφορά όλους. Αφορά και εμάς τους εργαζόμενους. Εμείς κάθε
μέρα βρισκόμαστε εκεί. Δικοί μας συνάδελφοι πεθαίνουν από καρκίνους. Αρκετό φόρο
αίματος έχει δώσει ο κλάδος.
Τώρα είναι ανάγκη να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή τη κατάντια. Ο αγώνας των κατοίκων της
Δυτικής Αθήνας είναι και δικός μας αγώνας. Καλούμε όλα τα σωματεία του κλάδου, να
πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ και στο συμβολικό αποκλεισμό του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ στις
8:30πμ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ! ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

