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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Συνάδελφοι, 

ΑΡΚΕΤΑ. Όσον αφορά το θέμα των υπηρεσιακών συμβουλίων σας υπενθυμίζουμε 

ότι είχαμε ασχοληθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση. Ξεκαθαρίζουμε δε για μια ακόμα φορά 

ότι ο Σύλλογος έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία 

μιας Συνδικαλιστικής παράταξης, της Ανατροπής ή κάπως έτσι. 

Βεβαίως το ότι μια παράταξη η οποία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του Συλλόγου έχει 

αποφασίσει να αυτοδιαλυθεί ή να γίνει ουρά ενός σωματείου της καθαριότητος είναι 

ένα ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να ασχολείται με αυτό ο Σύλλογος. Σε πόσους συλλόγους , 

φορείς, Δημοτικές Αρχές κλπ θα γίνει ουρά η συγκεκριμένη παράταξη δεν μπορεί να 

μας απασχολεί στο διηνεκές. 

Η Μόνη  απορία την οποία είναι δυνατόν να έχει κάποιος είναι σε ποιο γραφείο 

μορφοποιούνται οι ανακοινώσεις τους: Στο γραφείο τύπου του Δημάρχου , του 

Γεν.Γραμματέα, του Αντιδημάρχου Καθαριότητος, σε έξωδημοτικά κέντρα κλπ, σε 

ποιο τέλος πάντων γραφείο διότι όπως είναι γνωστό έχουν πολλά. Εάν δε η επίκληση του 

ονόματος του Προέδρου του Συλλόγου τους δίνει υπόσταση, διότι προφανώς θεωρούν 

ότι βρίσκονται σε ανυπαρξία, καλώς πράττουν και το χρησιμοποιούν και να συνεχίσουν 

να το κάνουν. 

Είναι γνωστό, ότι οι παρατάξεις κατέρχονται  στις εκλογές με συγκεκριμένες 

απόψεις και συγκεκριμένους στόχους. Η Συγκεκριμένη παράταξη, προφανώς εξυπηρετεί 

συγκεκριμένους στόχους. Αυτούς που καθορίζει κατά διαστήματα η Δημοτική Αρχή 

και κάποιοι εξωδημοτικοί παράγοντες, τους μόνους στόχους που σίγουρα δεν 

εξυπηρετεί είναι αυτούς των εργαζομένων και αυτών οι οποίοι τους ψηφίσανε. 

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους εργαζομένους, την ανεξαρτησία 

της διαχρονικής του πορείας και ζητά από τους πάντες να ξεκαθαρίσουν εάν είναι 

εκπρόσωποι των εργαζομένων, της δημοτικής Αρχής η άλλων εκτός Δήμου 

συμφερόντων. 

        Περιμένουμε δε να γνωστοποιήσουν ποιοι είναι οι απεργοσπάστες της 

καθαριότητος τους οποίους τόσο «λυσσαλέα» πολεμάνε και οι οποίοι προφανώς έχουν 

όνομα,  εκτός αν λένε ψέματα, το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία  ή αν ούτε αυτό 

τολμάνε να κάνουν. 
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