ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ως ΔΑΣ-ΟΤΑ νομού Τρικάλων εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια και στους οικείους του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Σωτήρη
Μπραχάλα , που βρήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της
δουλειάς.
Ένα εργοδοτικό έγκλημα χωρίς τέλος ζούμε καθημερινά το εργατοτεχνικό
προσωπικό στους δήμους όλης της χώρας. Έγκλημα που έχει δεκάδες θύματα -νεκρούς
εργάτες τα τελευταία 3 χρόνια και εκατοντάδες σακατεμένους. Δεν χωράει πλέον καμία
αμφιβολία ότι η ραγδαία αύξηση των θανάτων στην καθαριότητα των Δήμων τα τελευταία
χρόνια δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα , δεν είναι συμπτώσεις της κακιάς ώρας, όπως
θέλουν να το παρουσιάσουν κυβέρνηση και δημοτικές αρχές.
Αιτία είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, τα κακοσυντηρημένα οχήματα, η
ανύπαρκτη εκπαίδευση του προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η εικοσιτετράωρη
λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, η έλλειψη ατομικών μέσων υγεινής και ασφάλειας
, η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημάρχων που βλέπουν
ως κόστος την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάζοντας ακόμα και
ανθρώπινες ζωές.
Υπεύθυνες είναι οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής του
ΣΥΡΙΖΑ που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες αυτές τις αντεργατικές πολιτικές και δε διστάζει
να καταργήσει τα βαρέα κι ανθυγιεινά σε μια σειρά υπηρεσίες των δήμων.
Υπεύθυνη
είναι και η πλειοψηφία των δημάρχων που τις υλοποιεί με ιδιαίτερο ζήλο.
Όσον αφορά το σημερινό δυστύχημα θα πρέπει να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνος,
και μάλλον αυτή θα πρέπει να είναι η δημοτική αρχή, τι έλεγχοι έγιναν μέχρι στιγμής για την
ανάδειξη των αιτιών του σημερινού ατυχήματος , γιατί υπάρχουν ακράδαντες ενδείξεις για
εγκληματικές παραλήψεις από την πλευρά της υπηρεσίας σε μέτρα ασφάλειας
Η κατάσταση δεν πάει άλλο, έως εδώ, να σταματήσει το αίμα των εργατών
στους δήμους.Τώρα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους
να συμμετάσχουν στη δίωρη στάση εργασίας που κήρυξε
ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου (9-11πμ)
με την παρουσία τους
στη συγκέντρωση μπροστά στο Δημαρχείο Τρικάλων στις 9πμ
ως ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και διεκδίκησης της λήψης και εφαρμογής
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στους
χώρους δουλειάς.
Τρίκαλα 26 Φεβρουαρίου 2019

