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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 
 Για ακόμα μια φορά διαπιςτϊνουμε με οργι ότι θ «αγωνιςτικότθτα» τθσ 
πλειοψθφίασ του Συλλόγου μασ εξαντλείται ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ. 

Τθν ϊρα που ςτον Διμο Ηωγράφου και αλλοφ, οι ςυνάδελφοί μασ, ςτθν 
κακαριότθτα, το πράςινο, τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, το νεκροταφείο κλπ, δίνουν τον δικό 
τουσ αγϊνα απζναντι ςτισ απαράδεκτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ που ηουν κακθμερινά, 
βάηοντασ ςε κίνδυνο τθν υγεία, τθν ςωματικι ακεραιότθτα, ακόμα και τθ ηωι τουσ, χωρίσ 
Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (Μ.Α.Ρ.) και γάλα, το δικό μασ Σωματείο αγωνίηεται να 
μαηζψει από κάκε ςυνάδελφο 25€ για τα γάλατα που δεν ζχει δϊςει θ Δθμοτικι Αρχι. 

Αλικεια γιατί κα πρζπει να πλθρϊνουμε 25ρια για να διεκδικοφμε τα δικαιϊματά 
μασ; 

Γιατί δεν διεκδικικθκαν όταν ζπρεπε και αφζκθκαν να εξελιχκοφν πάλι τα πράγματα 
εισ βάροσ μασ; 

Οφτε λζξθ για κινθτοποιιςεισ, πόςο μάλλον όταν αυτό δεν είναι ζνα τυχαίο ςυμβάν 
αλλά αποτζλεςμα των πολιτικϊν που εφαρμόηονται ςυςτθματικά από όλεσ τισ 
κυβερνιςεισ, υλοποιϊντασ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε., για μείωςθ τθσ τιμισ τθσ εργατικισ 
δφναμθσ κι όλων των παροχϊν που ςχετίηονται με αυτι (υγεία, αςφάλιςθ, ςφνταξθ κτλ). 
Ρολιτικζσ που εφαρμόηουν με προκυμία θ πλειοψθφία των Δθμοτικϊν Αρχϊν. 

Πχι μόνο δεν οργάνωςαν καμία διαμαρτυρία, αλλά με τθν πολιτικι των δικαςτικϊν 
διεκδικιςεων, ςπζρνουν τθν λογικι τθσ ανάκεςθσ ςτουσ ςυναδζλφουσ και του τίποτα δεν 
γίνεται με τουσ αγϊνεσ. Ξεχνοφν φαίνεται ότι οι ςυνάδελφοι ςυμβαςιοφχοι με τον αγϊνα 
τουσ για άλλθ μια χρονιά κα παραμείνουν ςτθν δουλειά, ενϊ όςοι ςυνάδελφοι άκουςαν 
τθν πρόταςθ τθσ διοίκθςθσ του Συλλόγου  απολφκθκαν «αφοφ ζτςι ζκριναν τα 
δικαςτιρια» και με τθ ςυναίνεςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. 

Είναι θ ίδια πλειοψθφία ςτο Δ.Σ. του Σωματείου όλα αυτά τα χρόνια που δεν λζει 
κουβζντα για τα Μ.Α.Ρ. που δικαιοφνται οι ςυνάδελφοι ανά ειδικότθτα όπωσ προβλζπει ο 
νομόσ 3850/2010 και όπωσ ειςθγοφνται οι Τεχνικοί Αςφαλείασ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε τα Μ. Α. Ρ. για τθν ειδικότθτα των ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
(αρβφλα, γαλότςεσ, , γάντια νιτριλίου, γάντια PVC καπζλο, ωτοβφςματα, ανακλαςτικά 
γιλζκα, νιτςεράδεσ κ.α.) και των ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ (γάντια μονωτικά, κράνθ γυαλιά 
προςταςίασ από τθν θλιακι ακτινοβολία, αςπίδιο προςταςίασ από θλεκτρικό τόξο, μάςκα 
θλεκτροςυγκόλλθςθσ, ανακλαςτικά γιλζκα, γαλότςεσ, αρβφλα ειδικϊν προδιαγραφϊν, 
καπζλα, ολόςωμθ εξάρτθςθ κ.α.). 



Είναι αυτοί που αφινουν τουσ ςυναδζλφουσ ειδικά τουσ ςυμβαςιοφχουσ, χωρίσ 
εμβόλια τετάνου και θπατίτιδασ, χωρίσ τισ αναγκαίεσ χρονιάτικεσ προλθπτικζσ εξετάςεισ.  

Τι ειρωνεία!!! Ο Ρρόεδροσ του Συλλόγου, ςαν Ρρόεδροσ τθσ Ρ.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. να 
ςυμπαρίςταται ςτον πράγματι δίκαιο αγϊνα των εργαηομζνων ςτον Διμο Ηωγράφου, να 
αγωνιά για τον κίνδυνο ατυχιματοσ εργαηομζνων και πολφ ςωςτά κάνει. Για τα εργατικά 
ατυχιματα που ςυμβαίνουν ςτον Διμο μασ κα μασ ενθμερϊςει και πότε; Ρότε κα γίνουν 
εκλογζσ για να εκλζξουμε Επιτροπι Υγιεινισ και Αςφάλειασ; Ρότε κα προκθρφξουμε και 
ςτον δικό μασ Διμο κινθτοποιιςεισ για τα Μ.Α.Ρ. που ςε αντίκεςθ με τον Νόμο δεν 
χορθγοφνται; 

Θυμάται κανείσ από πότε ζχει να πάρει άρβυλα; Γιλζκο; Καπζλο; Νιτςεράδα; 
Αδιάβροχο; Μπουφάν; Γαλότςεσ; και είναι μακριά θ λίςτα.  

Πλα αυτά διαιωνίηονται εδϊ και χρόνια με ευκφνθ τθσ πλειοψθφίασ του Συλλόγου 
και τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, που ενϊ είναι ενιμεροι, με ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ 
εργαςίασ αδιαφοροφν για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των ςυναδζλφων, κοςτολογϊντασ 
τθν ςαν εμπόρευμα που τθν τιμι του κα κρίνει το δικαςτιριο.  

Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 
Είναι ξεκάκαρθ θ πρόκεςθ μζχρι το τζλοσ του 2017 τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΣΥΙΗΑ - 

ΑΝΕΛ να καταργιςει τα Β.Α.Ε., υλοποιϊντασ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ 
ςυγκυβζρνθςθ ζχει νομοκετιςει τθν εναρμόνιςθ τουσ με τθσ Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Θ 
εναρμόνιςθ πρακτικά ςθμαίνει ότι πζρα από τθ κατάργθςθ του επιδόματοσ ανκυγιεινισ 
εργαςίασ (150€), ςκοπεφουν να φορτϊςουν άλλα 9 χρόνια δουλειάσ ςτουσ εργαηόμενουσ. 
Δθλαδι από το 58ο ζτοσ με 15 ζτθ που ιςχφει ςιμερα κα πάμε ςτο 67ο ζτοσ. Επιπλζον 
ςκοπεφουν ςτο πλαίςιο του περιοριςμοφ του «μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ» να βάλουν χζρι 
και ςτισ παροχζσ ςε είδοσ (γάλα, ΜΑΡ). Χρειάηεται αγϊνασ και ςυνολικι αντιπαράκεςθ με 
τθν πολιτικι που μασ εξακλιϊνει, που μασ κάνει να μθν ξζρουμε αν κα γυρίςουμε υγιείσ 
ςτο ςπίτι μασ από τθ δουλειά μασ. 
 
Οργανϊνουμε τον αγϊνα μασ, και το επόμενο μασ βιμα με κακαρό ςτόχο, ότι αυτι θ 
κατάςταςθ δεν αξίηει ςε κανζναν εργαηόμενο, ότι αυτόσ ο εργαςιακόσ μεςαίωνασ δεν 
μπορεί να είναι το μζλλον το δικό του και των παιδιϊν του, ότι μόνο με τθ δφναμθ του 
ςωςτά προςανατολιςμζνου ταξικοφ αγϊνα μποροφμε να ανοίξουμε το δρόμο για να 
απολαφςουμε το πλοφτο που εμείσ παράγουμε.    
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