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Εήηεκα πάιεο ησλ εξγαδνκέλσλ ε πγηεηλή
θαη αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο
Σηο δηαρξνληθέο επζύλεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ επξσκνλόδξνκνπ ΤΡΗΕΑ-ΝΓΠΑΟΚ θαη ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ πνπ ηηο ζηεξίδνπλ-ζαθώο θαη ηεο ησξηλήο
ηνπ θ. Βαζηινύδε, πνπ θαηά δήισζή ηνπ δελ είρε ελεκεξσζεί γηα ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο-ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ
θνπέινπ απνθάιπςε ν έιεγρνο θιηκαθίνπ ηνπ ΔΠΔ, πνπ δηελεξγήζεθε κεηά
από αλώλπκε θαηαγγειία. Αλάινγε έξεπλα είρε δηεμαρζεί θαη ην 2011 αιιά ηα
επξήκαηά ηεο έκεηλαλ ζην επίπεδν ηεο δηαπίζησζεο από ηε δηνίθεζε Μηρειή.
Λίγεο κόλνλ κέξεο κεηά ηνλ ηξαγηθό ρακό ηεο εξγαδόκελεο ζηελ
θαζαξηόηεηα ζην Γήκν Εσγξάθνπ, έλαο αθόκα ζπκβαζηνύρνο δίλεη ηε κάρε
γηα ηε δσή ηνπ, ιόγσ ηνπ ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ ζην ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο,
επηβεβαηώλνληαο όηη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
θαζαξηόηεηαο ζέηεη ζε θίλδπλν όρη κόλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα
ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια, κηα ζεηξά από εξγαηηθά αηπρήκαηα
εμαθνινπζνύλ λα ζεκεηώλνληαη θαζεκεξηλά.
Ζ εξγαηηθή ηάμε έρεη πιεξώζεη θαη ζπλερίδεη λα πιεξώλεη βαξύ θόξν αίκαηνο
ζην βσκό ηεο πιήξνπο απνπζίαο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο,
ζπλνιηθόηεξα πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ
απνιύζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζπλνιηθά κηαο νηθνλνκίαο πνπ θηλείηαη κε
κνλαδηθό θξηηήξην ην θέξδνο.
ηα ακαμνζηάζηα ησλ Γήκσλ ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπάεη θόθαια. Ζ έιιεηςε
πξνζσπηθνύ, ε άζρεκε θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ
ππνδνκώλ ιόγσ ππνρξεκαηνδόηεζεο, ε κε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ε απνπζία γηαηξώλ Δξγαζίαο θαη ηερληθώλ Αζθαιείαο
νδεγνύλ ζε εθαηνληάδεο εξγαηηθά αηπρήκαηα πνιιά από ηα νπνία
απνζησπώληαη.
Ζ απνπζία ειέγρσλ από θξαηηθνύο ζεζκνύο είλαη θαζνιηθή. Ζ θαηάζηαζε δελ
βειηηώλεηαη κε ηελ έθδνζε έθηαθησλ εγθπθιίσλ ζε πεξηόδνπο ηδηαίηεξσλ
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαλέλαο δελ ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Απαμίσζε ππεξεζηώλ κε δξακαηηθή απνςίισζε επηζηεκνληθνύ θαη
εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ κε θόλην ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηεο
απνθνκηδήο κεηά ηελ αλαθύθισζε, έρνπλ νδεγήζεη κηα λεπξαιγηθή ππεξεζία
ζηα όξηα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπο εξγαδνκέλνπο όζν θαη ηνλ κεραλνινγηθό
εμνπιηζκό.

Γελ ήηαλ ηπραία άιισζηε θαη ε αλαθνίλσζε -θαηαγγειία ηνπ πιιόγνπ
Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ Ν. Μαγλεζίαο πξηλ έλα κήλα πεξίπνπ.
Ζ πινπνίεζε ηεο δέζκεπζεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ αλακόξθσζε
άκεζα ηνπ ακαμνζηαζίνπ κε απνδπηήξηα, ληνπδηέξεο, εξκάξηα, γξαθείν,
ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ θαη επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ
παξαιαβή λέσλ νρεκάησλ, όπσο θαη γηα ην ΥΤΣΑ, ζα θξηζεί ζηε δσή.
Μέρξη ηόηε νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα πάξνπλ ηελ ππόζεζε ζηα
ρέξηα ηνπο δηεθδηθώληαο ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο δωήο ηνπο, ζπγρξόλωο λα ηεξνύλ όια ηα
κέηξα πξνθύιαμεο (εκβνιηαζκνί, ρξήζε κέζωλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
αλειιηπώο, νδεγίεο αληηκεηώπηζεο θαύζωλα θιπ) θαη λα βξίζθνληαη ζε
αγωληζηηθή εηνηκόηεηα, ηδηαίηεξα ηώξα πνπ απεηινύληαη ηα ΒΑΕ θαη ην
επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.
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