
 

 

 

 

Δεληίο Τύποσ 

Διήμερη Περιοδεία ζηελετών ηης ΔΑΣ ΟΤΑ ζηο Δήμο Πύργοσ. 

Δηήκεξε πεξηνδεία ηε Τξίηε 5 θαη ηε Τεηάξηε 6 Σεπηεκβξίνπ  πξαγκαηνπνίεζε 

αληηπξνζσπία  ηεο ΔΑΣ ΟΤΑ  ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο ζην Δήκν Πύξγνπ κε αθνξκή 

ηνλ ηξαγηθό  ζάλαην  εξγαδόκελεο πξηλ ιίγεο κέξεο. Η αληηπξνζσπία επηζθέθηεθε ην 

Δεκαξρείν, ην ακαμνζηάζην θαη κηα ζεηξά άιινπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο όπνπ ζπδήηεζε 

κε ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα  ζην ρώξν δνπιεηάο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηνδείαο πξνρώξεζε θαη ζε ζπλάληεζε κε ηελ Δηνίθεζε ηνπ 

Δήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Δήκαξρν Πύξγνπ. Σνλίζηεθαλ νη ηεξάζηηεο επζύλεο ηεο 

Δηνίθεζεο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα έρεη πινπνηήζεη κέρξη θεξαίαο ηε πνιηηηθή ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπό ηελ ππνβάζκηζε 

ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο κε απώηεξν ζηόρν ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο. Γεγνλόο πνπ δελ 

απέθιεηζε ν Δήκαξρνο. Ελώ ζηε πξνζπάζεηα ηνπ λα δηθαηνινγεζεί  πξνθιεηηθά καο 

δήισζε όηη «είλαη ξεαιηζηηθό λα έρνπκε αηπρήκαηα» απνδερόκελνο ηελ θαηάζηαζε 

ζαλ αλαπόθεπθηε. Καηαγγέιινπκε ηελ ζηάζε ηνπ Δεκάξρνπ Πύξγνπ είλαη απαξάδεθηε.    

Από ηε κεξηά καο μαλά ηνλίζακε όηη ε Κπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ αιιά θαη νη 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο αιιά θαη ε πιεηνςεθία ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ Δήκσλ είλαη νη 

θύξηνη ππαίηηνη γηα ηα εξγαηηθά εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο 

θαη ηδηαίηεξα ζηα ακαμνζηάζηα. Σηο ζπλζήθεο γηα λα ράλνπλ ηελ δσή ηνπο ζπλάδειθνη 

απηνί ηηο έρνπλ δηακνξθώζεη όια απηά ηα ρξόληα κέζα από ηε πνιηηηθή ηνπο κε ζθνπό λα 

κεησζεί όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη ην εξγαζηαθό θόζηνο αδηαθνξώληαο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηηο ππνβαζκίζνπλ θαη από πξνζσπηθό αιιά θαη από 

πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ζηόρν λα ηηο ραξίζνπλ ζην κέιινλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο 

νκίινπο.  

Καηόπηλ ε αληηπξνζσπία ηεο ΔΑ βξέζεθε ζην ακαμνζηάζην θαη κίιεζε κε ηνπο 

εξγαδόκελνπο όπνπ θαλεξώζεθαλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

ππάξρνπλ αθόκα θαη κεηά ην αηύρεκα. ύκθσλα θαη κε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ 

εξγαδόκελσλ ν Θαηξόο Εξγαζίαο θαη ν Σερληθόο Αζθαιείαο είλαη αλύπαξθηνη, ρσξίο νη 



ζπλάδειθνη λα έρνπλ εκβνιηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ρσξίο ηα πξνβιεπόκελα Μέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, νη ζπλάδειθνη είραλ κάζθεο θαη γάληηα κηαο ρξήζεο,  παξάιιεια 

ηα νρήκαηα εμαθνινπζνύλ λα είλαη ρσξίο θξέλα θαη κε θζαξκέλα ειαζηηθά θαη κε ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο λα ζπάεη θόθαια. 

Επίζεο πεξηνδεία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζην Δεκαξρείν ησλ Λεραηλώλ όπνπ θαη εθεί 

ζπλνκηιώληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αλαδείρζεθαλ νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζε πξνζσπηθό ζην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ θαζώο επίζεο θαη νη άζιηεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο όπνπ ηα πξνβιήκαηα είλαη παξόκνηα. 

Οη ζπλάδειθνη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δήκνπο θαη ηδηαίηεξα νη ζπλδηθαιηζηέο ζα πξέπεη 

λα κπνπλ κε κεγαιύηεξε απνθαζηζηηθόηεηα ζηε κάρε δηεθδηθώληαο άκεζα λα παξζνύλ 

κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Καινύκε θαη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπληαρζνύλ κε ηαμηθό θίλεκα απέλαληη 

ζηε πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Δήκσλ πνπ 

κπξνζηά ζην θόζηνο δελ ππνινγίδνπλ ηελ δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπο.  

Δηεθδηθνύκε: πξνζιήςεηο Μόληκνπ Πξνζσπηθνύ, Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ κε ειαζηηθέο κνξθέο ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, Αλαλέσζε ηνπ 

ζηόινπ ησλ νρεκάησλ, λα κελ θηλείηε θαλέλα όρεκα ρσξίο ΚΤΕΟ θαη ρσξίο ηε 

βεβαίσζε ηνπ Τερληθνύ Αζθαιείαο, Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο κε άκεζε αλαζεώξεζε ηεο ΚΥΑ άκεζε αλαπξνζαξκνγή ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο  θ.ι.π. 
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