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Η Γξακκαηεία Ηξαθιείνπ ηνπ ΠΑΜΕ εθθξάδεη ηα ζπιιππεηήξηά ηεο ζηελ 

νηθνγέλεηα ηεο αδηθνρακέλεο ζπλαδέιθηζζαο καο πνπ εξγαδόηαλ σο 

ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ ζηελ Υπεξεζία θαζαξηόηεηαο 

Πξόθεηηαη γηα έλα αθόκα έγθιεκα απνηέιεζκα ηεο εθκεηαιιεπηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ εθαξκόδεηαη θαη ζηελ Τνπηθή Δηνίθεζε, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα 

εθαηνληάδεο ζηα ρηιηάδεο ζε όιε ηελ Ειιάδα. 

Απηέο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο θαη από ην Δήκν 

Ηξαθιείνπ λα κελ πξνζιακβάλεη επηπιένλ κόληκν πξνζσπηθό, όπσο 

απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, ηα εμαληιεηηθά σξάξηα εξγαζίαο, ηε 

ζπζζώξεπζε ξεπό, πνπ νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο πξόθιεζεο 

ηέηνησλ ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ.  

Μαο ιππεί βαζηά ν άδηθνο ρακόο ηεο ζπλαδέιθηζζαο θαη δπζηπρώο  

ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ηξαγηθή απαξίζκεζε θη άιισλ ζαλάησλ ή βαξέσλ 

αηπρεκάησλ θαη δε κπνξεί λα κε καο θέξεη αληηκέησπνπο κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Υπεξεζία θαζαξηόηεηαο, κε ηνλ 

πεπαιαησκέλν εμνπιηζκό θαη ηα απνξξηκκαηνθόξα θαξκαληόιεο λα βάδνπλ 

θαζεκεξηλά ζε θίλδπλν ηηο δσέο όισλ.  

Θεσξνύκε όηη πξέπεη λα κπεη έλα ηέξκα πηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

δνζνύλ ζνβαξέο ιύζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ε Δεκνηηθή αξρή όια ηα κέηξα 

θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα εμνπιηζηεί ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

ζην κέιινλ ηέηνηα αηπρήκαηα. Να ζηακαηήζεη  εδώ ε πνιηηηθή αλαθύθισζεο 
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εξγαδνκέλσλ πνπ εθαξκόδεηαη γηα λα θαιύςεη δήζελ ηα βαζηθά θελά ησλ 

Υπεξεζηώλ ηεο.   

Σνβαξέο είλαη νη επζύλεο ηεο αθνύ ζθπξίδεη αδηάθνξα παξά ηελ απμεκέλε 

επηθηλδπλόηεηα ε νπνία έρεη επηζεκαλζεί θαη ηάζζεηαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ζεθώλεη ηα ρέξηα ςειά. Έρεη επζύλεο πνπ δελ δηεθδηθεί 

εξγαδόκελνπο κόληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο, αζθάιεηαο θαη αλζξώπηλσλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο. Απαμηώλεη ηηο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ θαη κεζνδεύεη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. 

Φαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζαξηόηεηαο όπνπ κε ηε ζησπή ηνπ θαίλεηαη λα ζπγθαιύπηεη 

ηηο επζύλεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο νη νπνίεο είλαη βαξύηαηεο. Δε δέρζεθε λα 

βγάιεη νύηε κηα αλαθνίλσζε γηα ην εξγαηηθό αηύρεκα ηεο ζπλαδέιθηζζαο ελώ 

γλσξίδεη όηη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Υπεξεζία δε ζα λαη ην 

ηειεπηαίν. 

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ λα νξγαλώζνπλ ηελ πάιε ηνπο 

παληνύ ζε θάζε δνκή θαη ζε θάζε Υπεξεζία, ζε θάζε ζύιινγν λα κε κείλνπλ 

κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Να κελ πεξηκέλνπκε ην επόκελν αηύρεκα. Να 

παξακεξίζνπλ ηνπο δηνξηζκέλνπο-θπβεξλεηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο θαη λα θάλνπλ 

ην ρακό ηεο ζπλαδέιθηζζαο ηνπο ππόζεζε δηθή ηνπο. Μπνξνύκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ζηελ πξάμε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηελ αλαηξέςνπκε. 

Με κνηξνιαηξία δελ μεπεξληέηαη ηίπνηα. Να εκπηζηεπηνύλ ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο 

ηνπ ΠΑΜΕ θαη λα δώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε ηέηνηα θαηλόκελα. 

 


