
 

                                                         ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΟΤ Π.Α.ΜΕ. ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ  

Για το πρόςφατο εργατικό ατφχημα ςτην καιαριότητα, ςτον ΧΤΣΑ Σεμπλονίου  

. . .ΓΝΩΣΕ ΟΙ ΑΙΣΙΕ, ΓΝΩΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ !  

 

υνάδελφοι εργαηόμενοι και εργαηόμενεσ ςτο Διμο Κζρκυρασ 

     ε μόλισ 7 μινεσ ςθμειϊκθκε και δεφτερο εργατικό ατφχθμα ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου 

Κζρκυρασ. Σο προθγοφμενο ςυνζβθ (6/4/2016) ςτθν αποκομιδι με τραυματιςμό ςυμβαςιοφχου 

εργαηόμενου. Σϊρα μζςα ςτον ΧΤΣΑ Σεμπλονίου ξθμερϊματα (10/10/2016) με τθν ανατροπι  

απορριμματοφόρου, ο οδθγόσ γλφτωςε τα χειρότερα για τθ ηωι του από κακαρι τφχθ.  

. . .Φαίνεται πωσ θ τφχθ, απζμεινε το μόνο μζςο «προςταςίασ» για τουσ εργαηόμενουσ που παίηουν 

νυχκθμερόν τθ ηωι τουσ κορόνα γράμματα, αφοφ θ εργατικι νομοκεςία για μζτρα αςφάλειασ - προςταςίασ -

υγιεινισ είναι πλζον διάτρθτθ ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, χωρίσ οι Διμοι ν’ αποτελοφν εξαίρεςθ.   

Αν λάβουμε δε υπόψθ τθν δραματικι  μείωςθ του μόνιμου και αρτιότερου προςωπικοφ ςε εκπαίδευςθ, τισ 

ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ (με κακοπλθρωμζνθ ι απλιρωτθ εργαςία) τον γθραςμζνο και κακοςυντθρθμζνο 

μθχανολογικό εξοπλιςμό, τότε είναι εφκολο να καταλάβουμε πωσ θ διαρκισ εντατικοποίθςθ οδθγεί 

μακθματικά ςε εργατικά ατυχιματα και δυςτυχιματα. Αυτζσ είναι οι αιτίεσ που ειδικά τον τελευταίο χρόνο 

τα εργατικά ατυχιματα - δυςτυχιματα ςτισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ των Διμων πολλαπλαςιάςτθκαν, με 

πλθκϊρα ςοβαρϊν τραυματιςμϊν και κανάτων.  

     Η παραπάνω κατάςταςθ είναι απόρροια τθσ υποχρθματοδότθςθσ (60% και πλζον), είναι το αποτζλεςμα 

των πολιτικϊν που επιτάςςει θ ΕΕ με τα μνθμόνια διαρκείασ και το νομικό πλαίςιο «Καλλικράτθ» που 

μετατρζπει τουσ Διμουσ ςε ντιλερσ για Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ, ΔΙΣ και επενδυτζσ.  Γι’ αυτό βλζπουμε τα 

επιχειρθματικά ςυμφζροντα των ομίλων και μεγαλοεργολάβων να ζχουν βάλει πόδι για τα καλά ςτθν τοπικι 

διοίκθςθ μοιράηοντασ τθν πίτα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγοράσ. 

Οι πολιτικζσ ευκφνεσ υπάρχουν και ζχουν κι αυτζσ όνομα: 

1) Η Δημοτικθ αρχθ Κέρκυρασ (υριζα-ΛΑΕ-ΠΑΟΚ) που ςυνεχίηει να αποκζτει απορρίμματα ςτον 

υπερκορεςμζνο πια ΧΤΣΑ Σεμπλονίου, - που θ ίδια ζλεγε πωσ κα τον κλείςει επειδι εγκυμονεί 

περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ για το νθςί. Η Δθμοτικι αρχι που ςυνεχίηει με τθν ίδια πολιτικι αντίλθψθ και 

πρακτικι  των προθγοφμενων Δθμάρχων: εντατικοποίθςθ εργαςίασ, ελαςτικζσ ςχζςεισ  εργαςίασ, χωρίσ 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. Η Δθμοτικι αρχι που προεκλογικά 

ζλεγε: «ζξω οι ιδιϊτεσ απ’ τθν κακαριότθτα» …..ςιμερα υιοκετεί τα ΔΙΣ και είναι ζτοιμθ να παραδϊςει τθν 

διαχείριςθ (όπωσ και τθν αποκομιδι), ςτα ιδιωτικά επιχειρθματικά ςυμφζροντα.  

2) Η κυβέρνηςη ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που άλλα ζλεγε κι αυτι προεκλογικά,  τϊρα εφαρμόηει π ι ς τ ά τα παλιά 

μνθμόνια, μαηί με το δικό τθσ 3ο μνθμόνιο, προςφζροντασ «απλόχερα»   ςτουσ  διμουσ… μόνο  



υποχρθματοδότθςθ, περιςςότερθ  τοπικι φορολογία (τζλθ), ζνταςθ και γενίκευςθ τθσ ελαςτικισ εργαςίασ, 

περικοπζσ κοινωνικϊν δαπανϊν.  

 

 . . . Όςο κα ςυνεχίηεται αυτι θ πολιτικι ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο τα εργατικά ατυχιματα κα 

πολλαπλαςιάηονται.  

 

Μόνη λφςη, ο αγώνασ για τη ανατροπθ αυτθσ τησ πολιτικθσ ! 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ εργαηόμενουσ ςε ςυςπείρωςθ ςτο ςωματείο. Εγγραφι ςτο ςωματείο όλων των 

ςυμβαςιοφχων για να απαιτιςουμε μαχθτικά και ενωτικά:   

 Εδϊ και τϊρα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα για τθν προςταςία - αςφάλεια - υγιεινι όλων των 

εργαηομζνων του διμου (μζςα ατομικισ προςταςίασ, εμβολιαςμοφσ, εξετάςεισ κλπ).  

 Καταγραφι όλων των οχθμάτων - μθχανθμάτων, πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ΚΣΕΟ, αςφάλιςθ κλπ. με 

γνωςτοποίθςθ  ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο και κοινοποίθςθ ςτο ςωματείο. 

 Να υπάρξει ςαφισ δζςμευςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ πωσ αναλαμβάνει τθν πολιτικι και αςτικι ευκφνθ 

για όποιο ατφχθμα ςυμβεί ιδίωσ ςτον ΧΤΣΑ Σεμπλονίου αφοφ είναι γενικϊσ πια παραδεκτό πωσ θ 

διάρκεια ηωισ του ζχει τελειϊςει.  

 Να ςταματιςει κάκε ςκζψθ για λειτουργία του παράνομου ΧΤΣΑ Λευκίμμθσ.  

 Να υπάρξει με ευκφνθ του κράτουσ νζα χωροκζτθςθ ςφγχρονου ΧΤΣΤ ςτθν Κζρκυρα με 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, χωρίσ ιδιϊτεσ επιχειρθματίεσ και ΔΙΣ.  

 Κατάργθςθ όλων των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ, μονιμοποίθςθ όλων των ςυμβαςιοφχων και 

προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ με μιςκοφσ που να καλφπτουν τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και όχι με 

μιςκοφσ ψίχουλα.   

 Διαςφάλιςθ των ΒΑΕ με επιδόματα ουςιαςτικοφ μιςκολογικοφ κινιτρου αντί ψίχουλων.  

    

 

                                                            ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ! 

                                                                                                                                                                                 16/10/2016 

 

 


