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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΨΘΕΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΦΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΜΑΝΔΡΑ-

ΕΙΔΤΛΛΙΑ  

 ΑΡΝΗΘΗΚΕ Η ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ ΝΑ ΤΖΗΣΗΘΕΙ Η ΕΠΙΛΤΗ ΣΨΝ ΑΙΣΗΜΑΣΨΝ ΜΑ 
 

 

Όπως είχαμε προγραμματίσει, την Σετάρτη 27 Ιούλη 2016, κάναμε παράσταση 

διαμαρτυρίας στο Δημοτικό υμβούλιο Μάνδρας-Ειδυλλίας με στόχο να συζητηθούν τα 

σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου. 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι έξω από το Δημοτικό Κατάστημα υπήρχαν αστυνομικές 

δυνάμεις που εκτελούσαν εντολές άνωθεν για την περιφρούρηση της Δημοτικής Αρχής. 

 

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Δημάρχου να καθυστερήσει και να 

παρεμποδίσει τη συζήτηση, καταφέραμε να εκθέσουμε τα αιτήματα και τις 

αγωνίες των εργαζομένων προκειμένου η Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για 

την πρόληψη κι άλλων ατυχημάτων ίσως και θανατηφόρων, που 

προκαλούνται από την άθλια κατάσταση του δημοτικού στόλου, την 

εντατικοποίηση της εργασίας, την ελλιπή χορήγηση μέσων ατομικής 

προστασίας και  τον μη εμβολιασμό των εργαζομένων. 

 

Η τακτική της παρεμπόδισης συνεχίστηκε αφού δεν επέτρεπαν να μιλήσει στον Γραμματέα 

του υνδικάτου ΟΣΑ Αττικής και μέλους της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΣΑ. Μετά από την πίεση των 

εργαζομένων του δόθηκε ο λόγος. 

Ζητήθηκε να συζητηθεί το θέμα σαν έκτακτο από το σωματείο μας και τον Δημοτικό 

ύμβουλο της Λαϊκής υσπείρωσης για να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα 

επείγοντα αιτήματα των εργαζομένων. Η πλειοψηφία του Δημοτικού υμβουλίου (με 

προτροπή της Δημάρχου) ψήφησε αρνητικά με μόνο μια εξαίρεση. ύσσωμη 

η αντιπολίτευση ψήφησε να συζητηθεί το θέμα.  
 

Αν νομίζει η Δημοτική Αρχή ότι «καθάρισε» με τους εργαζόμενους πλανάται πλάνην 

οικτρά !!! 

Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. 

Απαιτούμε να πάρει άμεσα μέτρα για την επίλυση των παρακάτω αιτημάτων 

μας : 
1. Όσα οχήματα είναι επικίνδυνα να αποσυρθούν και να επισκευαστούν για να μην 

έχουμε κι άλλα ατυχήματα ίσως και θανατηφόρα. 
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2. Μεταφορά των μέσων ατομικής προστασίας στα εργοτάξια των δημοτικών 

ενοτήτων και η χορήγηση τους σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους. 

3. Ο εμβολιασμός όλων των εργαζομένων που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς 

εξαιρέσεις. 

4. Η μη μεταφορά των εργαζομένων στους τόπους εργασίας με το αυτοσχέδιο 

ασθενοφόρο-επιβατικό. 

5. Η έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για τα μηχανήματα έργου. 

6. Η έκδοση πιστοποιητικών ΚΣΕΟ και ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

7. Η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στα εργοτάξια των Δημοτικών Ενοτήτων 

Μάνδρας και Βιλίων. Η κατασκευή τουαλετών και αποδυτηρίων για τους 

εργαζόμενους. 

8. Η σύνταξη και δημοπράτηση των μελετών για την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας, υγειονομικού υλικού, επισκευής αυτοκινήτων για το έτος 2016. 

9. Η ΜΗ ΕΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

10. Η ΜΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ (ΕΞΟΝΣΨΣΙΚΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΣΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ) 

 

  

Δηλώνουμε ότι θα μας βρίσκουν καθημερινά μπροστά τους 

κλιμακώνοντας τους αγώνες μας. 
 

 

 

Το Δ.Σ 

 

 


