
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ  &  ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ , 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020285  -  ΦΑΞ: 213 2020376 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    

                                                          Π. ΦΑΛΗΡΟ, 27/6/2017 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Συνέντευξη  ∆ιονύση  Χατζηδάκη  στο  LIBERAL.GR  
 για  το  θέµα  των  σκουπιδιών 

Για το φλέγον θέµα της καθαριότητας στους δήµους και το καθεστώς µε τους 
συµβασιούχους τοποθετήθηκε στο LΙBERAL.GR, ο δήµαρχος Παλαιού 
Φαλήρου, κ. ∆ιονύσης Χατζηδάκης, τονίζοντας πως «αν θέλουµε να 

προχωρήσει η κοινωνία, δεν µπορούµε να την διοικούµε µε προφάσεις και 
πυροτεχνήµατα». 

Η συνέντευξη  δόθηκε  στον Ανδρέα Ζαµπούκα, δηµοσιεύθηκε  στις  
26/6/2017  και  έχει  ως  εξής:  

∆ήµαρχε, φαίνεται ότι είσαι γεννηµένος «σταρ». Περνώντας την 
Παρασκευή από το Π. Φάληρο, δεν πίστευα στα µάτια µου. Ερχόµενος 
από το κέντρο και οργισµένος από τα βουνά των σκουπιδιών, ένιωσα 
τεράστια έκπληξη. Έβγαλα µία φωτογραφία τους άδειους κάδους και την 
ανέβασα στο facebook. Μέχρι σήµερα, κοντεύει τα 8 χιλ. like. Και 
εννοείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς, δεν είναι δηµότες σου… 

∆εν έχω καν facebook και - στο' χω ξαναπεί – δεν ασχολούµαι καθόλου µε τη 
τεχνολογία. ∆εν προλαβαίνω και ούτε µ΄ενδιαφέρει. Όλη µέρα γυρνάω στην 
πόλη για δουλειές. Πρόσεχε, για δουλειές είπα, όχι για δηµόσιες σχέσεις… 
Απ΄ότι καταλαβαίνω όµως, τώρα που µου το δείχνεις, ο κόσµος έχει ανάγκη 
από αποφάσεις και καθαρές λύσεις στα προβλήµατά του. Γι αυτό αντέδρασε 
έτσι. 

Ας έρθουµε στο θέµα. Γιατί το Π. Φάληρο είναι από τους λίγους δήµους 
που δεν έχει πρόβληµα µε τα σκουπίδια; 

Λοιπόν, άκου να σου πως για τους συµβασιούχους, µιας και αυτό είναι το 
θέµα των ηµερών. Στις 24 Οκτωβρίου του 2014, πήραµε 45 συµβασιούχους 
γιατί υπήρχαν πραγµατικές ανάγκες στην καθαριότητα. Φρόντισα βεβαίως, 
από την αρχή να κάνω σαφές ότι πρόκειται για 8µηνο και όχι για 
«προθάλαµο» µονιµοποίησης. Όπως ξέρεις όµως, η συνήθεια της κοινωνίας 
δεν κόβεται. Όταν λοιπόν, πλησίαζε να λήξει το 8µηνο πήγαν και κλαύτηκαν 
στο υπουργείο να τους δώσει παράταση. Μας στέλνουν έτσι ένα έγγραφο και 
µας ζητούν να συνεχιστεί η σύµβαση µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2016, µε τη 
φράση «δύναται να παραταθεί». Το «δύναται» όµως, εγώ δεν το ερµηνεύω ότι 
είναι εκτελεστικό. 
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Είµαι της αντίληψης ότι µε 1,5 εκ. ανέργους δεν τα κάνεις αυτά. ∆εν κοιτάς 
επιλεκτικά, σε µια οµάδα ανθρώπων που θεωρούν ότι θα ζουν αιωνίως µε τα 
ρουσφέτια. Εγώ δεν διαχειρίζοµαι τη δική µου περιουσία για να κάνω 
αγαθοεργίες. Τα λεφτά του ∆ήµου και του κράτους τα σέβοµαι στο ακέραιο. 
Πέρα από αυτό, κοροιδεύεις και τους ίδιους τους ανθρώπους που τους 
κρατάς συνεχώς, σε οµηρεία. 

Τι απόφαση πήρατε τελικά; 

Έκλεισα τη σύµβαση και προκήρυξα καινούρια. Γιατί αναγκάζοµαι να µπαίνω 
σ΄αυτή τη διαδικασία; Επειδή η κεντρική κυβέρνηση δεν αντιλαµβάνεται ότι 
έχουν συνταξιοδοτηθεί από την καθαριότητα πολλοί άνθρωποι, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούµε να κάνουµε σωστά τη δουλειά µας. Είναι παλιό 
το κόλπο βέβαια και πρέπει κάποτε να κοπεί. Η οµηρεία των συµβασιούχων 
εξυπηρετεί τα κόµµατα που θέλουν µια µάζα ανθρώπων, διαθέσιµους για 
εξευτελισµό και µετά για µονιµοποίηση. Στο είπα και πριν. Εκεί έξω υπάρχουν 
1,5 εκατ. άνεργοι. ∆εν µπορούν να γίνουν όλοι συµβασιούχοι. Στη χώρα 
πρέπει να ανοίξουν δουλειές και όχι περισσότερες συµβάσεις. Να κοιτάξουµε 
που χρειάζονται οι δήµοι και το ∆ηµόσιο, πραγµατικά, κόσµο και να µείνουν οι 
µόνιµοι. Από κει και πέρα ο ιδιωτικός τοµέας θα σώσει την ανεργία, όχι οι 
πονηρές «συµβάσεις»… 

Τώρα ο δήµος δεν έχει συµβασιούχους; 

Οι ανανεώσεις που έγιναν για τις 45 θέσεις δεν έγιναν µε το καθεστώς του 
«δύναται» γιατί εγώ δεν το αποδέχτηκα. Για τους καινούργιους 
συµβασιούχους που πήρα το 2016, η κυβέρνηση έστειλε έγγραφο µε την 
διατύπωση «να παραταθούν» οι συµβάσεις, ενώ ξέρει ότι είναι 
αντισυνταγµατικό και παράνοµο. ∆εν µπορεί µια χώρα να λειτουργεί κάτω 
από ένα τέτοιο καθεστώς. ∆εν µπορεί η πολιτεία να διδάσκει στον κόσµο πως 
να γίνει παράνοµος. Ο ∆ήµος έχει συµβασιούχους αλλά όχι προς 
µονιµοποίηση. ∆εν υπόκεινται στο 24µηνο και έτσι δεν έχουν τρεις 
συνεχόµενες συµβάσεις για το ίδιο αντικείµενο. Είµαι από τους ελάχιστους- 
δεν ξέρω, ίσως και ο µοναδικός- που δεν παρανόµησα εις βάρος του 
∆ηµοσίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι παρατάσεις είναι παράνοµες 
και αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνονται. Εγώ δεν το έκανα αυτό εις βάρος 
τους γιατί σεβάστηκα τον νόµο και την αξιοπρέπειά τους… 

Για τη σωστή ερµηνεία ενός «δύναται» λοιπόν… 

Προτίµησα για ένα διάστηµα να µείνω χωρίς ικανοποιητικό προσωπικό στην 
καθαριότητα. Και πρόσεξε, είµαι ένας από του πλουσιότερους δήµους της 
χώρας. Το υπέστην όµως αυτό γιατί σκέφτηκα τις µακροπρόθεσµες 
συνέπειες. ∆εν ήθελα να κάνω τίποτα που να µου δηµιουργήσει πρόβληµα 
στο µέλλον. Το είπα και στους άλλους δηµάρχους αλλά δεν µε άκουσαν. Αν 
θέλουµε να προχωρήσει η κοινωνία, δεν µπορούµε να την διοικούµε µε 
προφάσεις και πυροτεχνήµατα. 

Ποια είναι η άποψή σας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες; 

Μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό αλλά εµείς στο δηµοτικό συµβούλιο πήραµε 
την απόφαση να µην αναθέσουµε την καθαριότητα σε ιδιώτες. Το Π. Φάληρο 
έχει 70 χιλ. κόσµο και υπάρχουν 135 άνθρωποι που καθαρίζουν την πόλη. 
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Έχουµε µεγάλα κοντέινερς για την αποθήκευση των σκουπιδιών, καινούργια 
µηχανήµατα, θα φτιάξουµε νέες εγκαταστάσεις που θα σέβονται το 
περιβάλλον. Γιατί να πάµε σε ιδιώτες; Mας στοιχίζει το σκουπίδι 45 ευρώ τον 
τόνο. ∆εν είναι πολύ. Αν στο µέλλον έρθει ο ιδιώτης και προσφέρει λιγότερα, 
µπορεί οι δήµαρχοι να τον επιλέξουν. Χρειάζεται όµως, ένα τέτοιο αυστηρό 
πλαίσιο ελέγχου που µου φαίνεται δύσκολο να εφαρµοστεί στην Ελλάδα. Ο 
ιδιώτης µπορεί να σε σαγηνεύσει και µετά να σε εγκλωβίσει. Είναι λεπτό το 
ζήτηµα και θέλει προσοχή. 

Οι συνδικαλιστές συνιστούν πλέον «οργανωµένο έγκληµα» για την 
κοινωνία; 

∆εν ξέρω αν φταίνε µόνοι τους οι συνδικαλιστές. Πρώτα φταίει το κράτος που 
τους εκτρέφει. Τα πράγµατα είναι απλά. Πόσοι µας λείπουν για να 
λειτουργήσουµε τους δήµους µας; Tόσοι. Κάνε διαγωνισµό και πάρτους 
µόνιµους. Μόνο αυτούς όµως και κανέναν άλλον. Να σέβεσαι την υπογραφή 
σου και το όρκο σου. Την υπόσχεση που δίνεις στον κόσµο ότι δεν τον 
δουλεύεις. Στα ανταποδοτικά, ελάχιστοι δήµοι έχουν πλεόνασµα και γι αυτό το 
λόγο παίρνουν από τα κρατικά ταµεία και παρανοµούν συνεχώς. 

Τι λέτε για την απλή αναλογική στους δήµους; Πολλοί πιστεύουν ότι 
αυτό θα σηµάνει τη διάλυση των δήµων. 

Αναµφισβήτητα. Αν τολµήσουν να ψηφίσουν τέτοιο νόµο θα τα τινάξουν όλα 
στον αέρα. Αν ένας δήµαρχος δεν βγει από την πρώτη Κυριακή, δεν θα 
µπορεί να διοικήσει τον δήµο του. Καλύτερα µετά να παραιτηθεί. Πως θα 
παίρνει αποφάσεις µε την οµάδα του να αποτελεί µειοψηφία στο δηµοτικό 
συµβούλιο; Πιστεύω ότι δεν θα τολµήσει ο Σκουρλέτης να προχωρήσει στο 
έγκληµα. 

Ποια έργα προχωράνε τώρα στο Π. Φάληρο; Πώς πάει η συνεργασία µε 
την κ. ∆ούρου; 

Άψογα. Όταν θέλεις να διοικήσεις και όχι να κάνεις µικροπολιτική, δεν έχεις 
τέτοια προβλήµατα. Και µε την κ. ∆ούρου και µε τα υπουργεία, έχω µία τέλεια 
σχέση γιατί µε εµπιστεύονται. Πράγµα απαραίτητο στην πολιτική. Ετοιµάζουµε 
την υπογειοποίηση του αµαξοστάσιου, πεζοδρόµια, το γυµναστήριο τελειώνει, 
το παραλιακό µέτωπο έγινε το κόσµηµα της Αθήνας και τα έσοδά µας 
αυξάνονται αντί να µειώνονται. Πάµε καλά. 

Θα είστε πάλι υποψήφιος στις εκλογές; 

∆εν το ξέρω ακόµα.  

Μου µπαίνουν ιδέες. Υποψιάζοµαι άλλα σχέδια… 

Μου το' χεις ξαναρωτήσει παλιά και σου έχω πει ότι ένας πολιτικός ζει από 
την προσφορά και δεν βλέπει µόνο τον ∆ήµο του. Θέλει και η χώρα να πάει 
καλά. 

Μπορεί να σας δούµε στη Βουλή; 
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Θα πάρω τις αποφάσεις µου, όταν έρθει η ώρα. Είναι νωρίς ακόµα. Αλλά ότι 
µε απασχολεί, µε απασχολεί. Προς στιγµήν, η χαρά που παίρνω από το 
Φάληρο µε κάνει να αισθάνοµαι πλήρης. Για το µέλλον θα δούµε. Είµαστε στο 
2017 ακόµα… 

 

 

  

  


