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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παλαιό Φάληρο: ¨ Το στοίχηµα των σκουπιδιών
το κερδίσαµε όλοι µαζί ¨
Η ∆ηµοτική Αρχή του Παλαιού Φαλήρου, από την πρώτη ηµέρα των
κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα της, την
αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, ανταποκρινόµενη µε
υψηλό αίσθηµα ευθύνης στην υποχρέωσης της για µια Πόλη καθαρή
και προτάσσοντας τη δηµόσια υγεία πάνω από όλα.
Προσπάθεια που δεν θα είχε ευοδωθεί, αφενός αν δεν υπήρχε η αγαστή
συνεργασία της διοίκησης του ∆ήµου µε τους πολίτες και τους
εργαζόµενους στον ∆ήµο και αφετέρου αν η ∆ηµοτική Αρχή Παλαιού
Φαλήρου, όταν ο αρχικός νόµος περί παρατάσεων των συµβάσεων το
επέτρεπε, δεν επέλεξε τον δρόµο της οµηρίας των εργαζοµένων, µε
αποτέλεσµα το Παλαιό Φάληρο να µην ενταχθεί στις σχετικές
αποφάσεις ακύρωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου οι εργαζόµενοι θα
παρέµεναν στον ∆ήµο χωρίς όµως να µπορούν να πληρωθούν.
Για αυτό το λόγο αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε εκείνους
τους πολίτες που επέδειξαν υποµονή και κατανόηση και συνεργάστηκαν
κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.
Ευχαριστούµε επίσης τους εργαζόµενους, όσο και το ∆.Σ. του Σωµατείου
τους για τη στήριξη τους αλλά και τη συνεργασία που είχαν µε τη
διοίκηση του ∆ήµου - αντιλαµβανόµενοι τους κινδύνους που ελλόχευαν
µε τη συσσώρευση των απορριµµάτων σε συνδυασµό µε την άνοδο της
θερµοκρασίας - µε αποτέλεσµα την ουσιαστική και κατά κοινή
οµολογία σε Πανελλαδικό επίπεδο υποδειγµατική αντιµετώπιση
του προβλήµατος.
Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου µε τον νέο, ανανεωµένο, τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισµό καθαριότητας που διαθέτει , κατάφερε να
διατηρήσει για µια ακόµα φορά την Πόλη µας καθαρή και να
¨ κερδίσει µια ακόµα δύσκολη µάχη¨ ανταποκρινόµενος µε
ταχύτητα και συνέπεια στο οξύτατο πρόβληµα της αποκοµιδής
των σκουπιδιών.
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Χωρίς αµφιβολία, ¨το στοίχηµα το κερδίσαµε όλοι µαζί¨ και το
αποτέλεσµα το πιστώνεται η Πόλη του Παλαιού Φαλήρου, οι
κάτοικοι της, οι επαγγελµατίες της και οι επισκέπτες της.
Σας ευχαριστούµε και πάλι.
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