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«ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ»

Παρότι η πρόθεση μας ήταν να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανακοίνωση λόγω
της επικείμενης συνάντησης με τον Δήμαρχο, η κατάσταση δυστυχώς παρ’ όλες τις
προηγούμενες παρεμβάσεις μας παραμένει η ίδια και χειρότερη.
1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αν και προ πολλού στείλαμε έγγραφο για την συντήρηση και
την λειτουργία των κλιματιστικών, παρότι η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς
τα κλιματιστικά σε πολλούς χώρους παραμένουν απλά διακοσμητικά στοιχεία.
Δεν λειτουργούν.
Συντήρηση των μονάδων έχει να γίνει από αμνημονεύτων χρόνων, εκτός από
κάποιες συγκεκριμένες (μονάδες), οπότε το τι ακριβώς βγάζουν τα κλιματιστικά ο
καθένας απλώς μπορεί να το φανταστεί. Πέραν τούτου, λες και δεν γνώριζαν ότι
το καλοκαίρι έρχεται και ότι δεν είναι κινούμενη εποχή, τα δε κλιματιστικά
κάνουν συγκεκριμένη δουλειά η οποία αφορά την συγκεκριμένη εποχή. Γίνεται
όμως και φέτος ότι ακριβώς έγινε πέρυσι και πρόπερσι …. και σε δουλειά να
βρισκόμαστε. Ορισμένοι χώροι μοιάζουν με κλιβάνους ή χύτρες του Παπίν. Οι
δικαιολογίες χωρίς πρωτοτυπία είναι ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια και το
αποτέλεσμα είναι ένα
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ.
2. ΑΣΑΝΣΕΡ: Μονίμως τα ασανσέρ είναι εκτός λειτουργίας. Είτε στο ένα κτίριο
είτε στο άλλο κτίριο είτε σε όλα τα κτίρια τα ασανσέρ απλώς δεν λειτουργούν.
Φυσικά υπεύθυνοι δεν μπορεί να είναι παρά οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι, οι
επισκέπτες και τέλος πάντων ο οποιοσδήποτε άλλος εκτός από αυτούς οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι ως διοίκηση του Δήμου Αθηναίων.
Δεν είδαμε μια φορά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και το
πρόβλημα τους είναι πάντα πως θα βρουν μια καλή δικαιολογία για να ρίξουν το
φταίξιμο στους διοικητικούς παράγοντες τους οποίους οι ίδιοι έχουν τοποθετήσει ,
οι ίδιοι καθοδηγούν και φυσικά έχουν την απόλυτη πολιτική ευθύνη για τα
προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.

3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Μια πολύ πονεμένη ιστορία η οποία εξελίσσεται σε σήριαλ.
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας η κατάσταση είναι εκτός ορίων.
Τουαλέτες σε άθλια κατάσταση, καθαριότητα τριτοκοσμικού επιπέδου και κάποιες
ελάχιστες καθαρίστριες με διάφορα προβλήματα να τρέχουν να καλύψουν 6
ορόφους (τα δώματα του ρετιρέ απασχολούν 2 καθαρίστριες οι οποίες όταν
βρίσκουν χρόνο προσπαθούν να βοηθήσουν και αλλού όπου μπορούν) αλλά και
διάφορους εξωτερικούς χώρους και υπηρεσίες. Εάν αναφέρουμε επακριβώς ποιες
υπηρεσίες καθαρίζουν θα γελάει ο κάθε πικραμένος. Αστυνομικά τμήματα,
χώρους παρατάξεων ή παραγόντων κλπ κλπ κλπ. Τουλάχιστον 15 καθαρίστριες
είναι απαραίτητες για την καθαριότητα τον ευπρεπισμό των κτιρίων και των
χώρων ευθύνης του Δήμου. Η τακτική όμως και εδώ είναι γνωστή. Δεν υπάρχουν
καθαρίστριες, άρα δίνουμε την καθαριότητα ως εργολαβία και έρχεται ο καλός ο
άνθρωπος, ο εργολάβος και μας λύνει το πρόβλημα. Η συνταγή είναι γνωστή και
έχει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένως υλοποιηθεί.
Παραμένουμε σήμερα μόνο σε αυτά τα χρόνια προβλήματα τα οποία επανειλημμένως
έχουμε αναδείξει, είναι άμεσα αλλά λόγω παντελούς αδιαφορίας παραμένουν άλυτα.
Αναλυτική ανακοίνωση για όλα τα θέματα θα εκδοθεί μετά την συνάντηση με τον
Δήμαρχο τις επόμενες ημέρες.

