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συνέντευξη

Τ

ην ώρα που η Αθήνα και πολλοί άλλοι
δήμοι της Αττικής –και της χώρας– πνίγονταν στα σκουπίδια από την απεργία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους συμβασιούχουςπαρατασιούχους, το Παλαιό Φάληρο
ήταν ένας από τους ελάχιστους δήμους που παρέμεναν καθαροί από απορρίμματα. Σε μεγάλο
βαθμό, αυτό συνέβη χάρη στην πρόνοια της δημοτικής αρχής του Παλαιού Φαλήρου, η οποία φάνηκε ήδη από το 2014 να προβλέπει ότι το πρόβλημα με τις παρατάσεις των συμβάσεων κάποια
στιγμή θα μετατρεπόταν σε γόρδιο δεσμό για όλους.
Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο οποίος εκλέγεται από το 2002 δήμαρχος
της πόλης, κάθε φορά και με μεγαλύτερα ποσοστά, εξηγεί στην FS πώς απέφυγε τις «κακοτοπιές»
στις οποίες έπεσαν πολλοί άλλοι δήμοι της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου παρέμεινε καθαρός
από σκουπίδια. Πώς το επιτύχατε αυτό;
Από το 2014 έχω στείλει σχετικά έγγραφα και λέω
στους αρμοδίους ότι θέλω μόνιμο προσωπικό και
όχι συμβασιούχους. Η απάντηση που λάμβανα
είναι «θα το δούμε του χρόνου». Κατάλαβα, λοιπόν, έγκαιρα ότι οι συμβασιούχοι των οποίων ανανεώνονται οι συμβάσεις κάποια στιγμή θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Από τη στιγμή που κάποιος εργάζεται τρία χρόνια, δεν μπορείς να του
πεις ξαφνικά «σήκω φύγε, επειδή δεν καλύπτεις
ανάγκη που είναι “πάγια και διαρκής”», θα μπλέκαμε στα δικαστήρια. Έτσι, δεν έκανα την πρώτη
ανανέωση, καθώς η σχετική απόφαση έλεγε ότι
κάθε σύμβαση «δύναται να ανανεωθεί». Αποφάσισα να μην ανανεώσω και για καθαρά κοινωνικούς λόγους: για να έχουμε για οκτώ μήνες κάποιους νέους συμβασιούχους, από τους τόσους
ανέργους που υπάρχουν, για να φάνε ένα κομμάτι
ψωμί και κάποιοι άλλοι. Στη συνέχεια όμως έρχεται η κυβέρνηση και αποφασίζει για τους νέους
συμβασιούχους ότι η σύμβασή τους «παρατείνεται
αυτοδικαίως», οπότε μου έδεσαν τα χέρια. Αλλά
επειδή δεν είχα κάνει τέσσερις ανανεώσεις, όπως
άλλοι δήμοι, δεν εμπλέκομαι στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν είχα εργαζόμενους για
τους οποίους υπήρξε εντολή να μην πληρωθούν.
Τι προτείνατε ως λύση;
Εγώ επέμεινα ότι, από τη στιγμή που ο δήμος μου
χρειάζεται 55 ανθρώπους, θα πρέπει να γίνουν 55
μόνιμες προσλήψεις, αφού το προσωπικό αυτό λείπει από την οργανική δύναμη του δήμου και δεν
υφίσταται ζήτημα μνημονιακής υποχρέωσης και
επιβάρυνσης του προϋπολογισμού, αφού οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνονται από τα δημοτικά τέλη,
από τους ίδιους τους δημότες. Τελικά, αυτό για το
οποίο φώναζα από το 2014 και δεν ξέρω πώς με
αντιμετώπιζαν τότε διάφοροι αρμόδιοι, έρχονται
και το κάνουν σήμερα πράξη. Στέλνουν στους δήμους ερώτημα σχετικά με τις ανάγκες τους σε μόνιμο προσωπικό και προκηρύσσουν διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ, δίνοντας και επιπλέον μοριοδότηση
σε όσους υποψηφίους έχουν περισσότερες από
τρεις συμβάσεις. Εκτιμώ, πάντως, ότι τελικά ελάχιστοι συμβασιούχοι από τους απεργούς θα προσληφθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Εσείς έχετε κάνει αίτηση για μόνιμους διορισμούς;
Ναι, φυσικά. Από τον δήμο λείπουν 55 εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε οργανικές θέσεις, κυρίως
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«Αυτό το οποίο ζητούσα
και φώναζα από το 2014 έρχονται
και το κάνουν σήμερα πράξη»
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διότι συνταξιοδοτήθηκε ο κόσμος. Οπότε πρέπει
να καλυφθούν τα κενά.
Για να γυρίσουμε στο θέμα των σκουπιδιών,
πώς κρατήσατε τον δήμο καθαρό στη διάρκεια
της απεργίας;
Επειδή είχα υποψιαστεί ότι το θέμα με τους συμβασιούχους θα έμπλεκε, θα γίνονταν προσφυγές
στα δικαστήρια, θα έπαιρναν αναβολές και θα τραβούσε η ιστορία για δυο-τρία χρόνια, αποφάσισα
να «θωρακίσω» τον δήμο με κοντέινερ, καθένα
από τα οποία χωρά τέσσερα απορριμματοφόρα.
Έτσι, προμηθευτήκαμε σύγχρονα απορριμματοφόρα και κοντέινερ, οπότε μπορώ σε δύο από
αυτά να αποθέτω τα σκουπίδια μιας ημέρας. Καταφέραμε, λοιπόν, με τις υπάρχουσες, δικές μας
υποδομές, ο δήμος σε μια απεργία να μπορεί να
αντέξει για περίπου δέκα ημέρες χωρίς πρόβλημα.

Θεωρώ ότι επιχειρήθηκε να
φτιαχτεί μια νέα «στρατιά»
συμβασιούχων που πάνε να
μονιμοποιηθούν. Αυτό έγινε
παλιότερα, είδαμε την κατάσταση
που διαμορφώθηκε, με ειδικούς
νόμους κι όλα αυτά. Νομίζω ότι
επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος.

Θεωρείτε ότι το υπόδειγμα του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου θα μπορούσε να σταθεί και για άλλους δήμους;
Το Παλαιό Φάληρο είναι ένας δήμος 70.000 κατοίκων που μαζεύει καθημερινά από 80 έως 90 τόνους απορριμμάτων. Δεν μπορώ να πω αν αυτό
μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν μεγάλο δήμο, π.χ.
της Αθήνας. Σ’ εμάς όμως το σύστημα δουλεύει και
έχει αντέξει σε πολλές απεργίες και κινητοποιήσεις.

πάνε να μονιμοποιηθούν. Αυτό έγινε παλιότερα,
είδαμε την κατάσταση που διαμορφώθηκε, με ειδικούς νόμους και αποφάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο
λάθος. Κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως
εξής: με τη λήξη του οκταμήνου της σύμβασης θα
έπρεπε να προκηρυχθεί εκ νέου η θέση και όχι
να ανανεώνεις τις συμβάσεις, καθώς δημιουργούνται νομικά προβλήματα και ερείσματα διεκδίκησης μονιμοποίησής τους.

Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης
στο ζήτημα των συμβασιούχων;
Θεωρώ ότι έκανε λάθος. Θεωρώ ότι επιχειρήθηκε
να φτιαχτεί μια νέα «στρατιά» συμβασιούχων που

Κατά τη διάρκεια της απεργίας τέθηκε το ζήτημα της παραχώρησης της αποκομιδής των
απορριμμάτων σε ιδιώτες. Ποια είναι η άποψή
σας;
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Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ούτε σκέψη στο
μυαλό μου. Έχω λάβει απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, πριν από πέντε χρόνια, που λέει ότι
μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα με
τον υπάρχοντα, δικό μας εξοπλισμό και προσωπικό.
Πρέπει εδώ να τονίσω ότι για να μπορώ να πω
αν συμφέρει ή όχι να χρησιμοποιηθεί ιδιώτης για
τα απορρίμματα, θα πρέπει να ξέρω πόσο θα μου
κοστίζει ο τόνος τα απορρίμματα. Αυτή τη στιγμή
στον δήμο μας ο τόνος κοστίζει 44 ευρώ, δηλαδή
ο δήμος πληρώνει στη χωματερή κάθε χρόνο 1,3
εκατ. ευρώ. Πέραν αυτού, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο εξοπλισμός που έχει ο δήμος και τον
έχουν πληρώσει οι δημότες, καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού καθαριότητας. Πρέπει να
μελετηθούν όλα αυτά, ωστόσο, προς το παρόν, με
τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει και με την οργάνωση που υπάρχει, δεν χρειάζεται να ενταχθούμε
στην αντίληψη της ιδιωτικοποίησης. Φυσικά, από
την άλλη, αν βρεθεί ιδιώτης που θα κάνει περισυλλογή απορριμμάτων και θα πληρώνει κιόλας, τότε
να το σκεφτώ! Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι με
τα εργοστάσια διαλογής απορριμμάτων που σχεδιάζονται, το κόστος του τόνου θα αυξηθεί. Και,
βέβαια, εκτός από το καθαρό κόστος του βάρους
των σκουπιδιών, υπάρχουν κι άλλα έξοδα: αυτοκίνητα, καύσιμα, υπερωρίες, αντικατάσταση οχημάτων… Με μια χοντρική ανάλυση που έχουμε
κάνει, εκτιμούμε ότι ο τόνος συνολικά μας κοστίζει 75 έως 78 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν
να προσφέρουν οι ιδιώτες.
Όσον αφορά τον σχεδιασμό της Περιφέρειας
για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποιο
είναι το σχόλιό σας;
Αυτό που έχουμε εξαρχής τονίσει είναι ότι η πρόταση για τη δημιουργία «πράσινων σημείων» εντός
αστικού ιστού, όπου και θα γίνεται ο διαχωρισμός,
δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε έναν δήμο όπως του
Παλαιού Φαλήρου, όπου το ένα σπίτι είναι δίπλα
στο άλλο και δεν υπάρχουν χώροι. Σημειώνω ότι
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει οργανωμένη ανακύκλωση, η οποία δουλεύει εξαιρετικά, όμως
για όλα τα άλλα που προτείνονται υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν σε κατοικημένες περιοχές.
Επειδή μιλήσαμε πολύ για τα απορρίμματα, θα
ήθελα να μου πείτε ποιες άλλες δράσεις έχετε
υλοποιήσει για τον δήμο σας.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι οικονομικά αυτάρκης, κάνει έργα με ίδιους πόρους και έχει σημαντικό πλεόνασμα. Έχουμε κάνει τεράστια περιβαλλοντική αναμόρφωση και έχουμε δώσει μια
άλλη όψη στην πόλη μας. Έχουμε πάρκα, θερινό
κινηματογράφο, έχουμε χώρους τους οποίους
ο πολίτης μπορεί να απολαύσει και να ζήσει. Έχουμε μεγάλα έργα, όπως το νέο Δημαρχείο μας,
η ανάπλαση της Αγίου Αλεξάνδρου, το έκτασης 80
στρεμμάτων πάρκο του Φλοίσβου, το έκτασης 22
στρεμμάτων πάρκο του Τροκαντερό. Επίσης, όλες
μας οι παιδικές χαρές έχουν ανακαινιστεί και πιστοποιηθεί για την ασφάλειά τους, οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν υποδειγματικά και έως
το τέλος Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί και το νέο
κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας. Και όλα αυτά
με ίδιους πόρους, με πόρους από την Περιφέρεια
και το ΕΣΠΑ, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, καθώς έχω ως αρχή μου ότι ποτέ δεν
ξοδεύεις περισσότερα απ’ όσα εισπράττεις. Έτσι
πορεύομαι και έτσι έχω αποτέλεσμα.

