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 ΕΡΩΣΗΗ  
Προς ηοσς Τποσργούς Εζωηερικών και Εργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Θέμα: Γηα ηνλ ηξαγηθό ζάλαην εξγαδόκελεο θαη ηα αηπρήκαηα ζηηο ππεξεζίεο 
θαζαξηόηεηαο ησλ δήκσλ. 
 

Λίγεο κόλνλ ώξεο κεηά ηνλ ηξαγηθό ρακό ηεο εξγαδόκελεο ζηελ θαζαξηόηεηα, ζην 
Δήκν Ζσγξάθνπ, έλαο αθόκα ζπκβαζηνύρνο δίλεη ηε κάρε γηα ηε δσή ηνπ, ιόγσ ηνπ 
ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ ζην ΦΥΤΑ Μαπξνξάρεο, επηβεβαηώλνληαο όηη ε πνιηηηθή πνπ 
αθνινπζείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο ζέηεη ζε θίλδπλν, όρη κόλν ηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια κηα ζεηξά από εξγαηηθά 
αηπρήκαηα εμαθνινπζνύλ λα ζεκεηώλνληαη θαζεκεξηλά. 

Η εξγαηηθή ηάμε έρεη πιεξώζεη θαη ζπλερίδεη λα πιεξώλεη βαξύ θόξν αίκαηνο ζην 
βσκό ηεο πιήξνπο απνπζίαο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζπλνιηθόηεξα πξνζηαζίαο 
ηεο δσήο, ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ απνιύζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ, 
ζπλνιηθά κηαο νηθνλνκίαο πνπ θηλείηαη κε κνλαδηθό θξηηήξην ην θέξδνο. 

Σηα ακαμνζηάζηα ησλ Δήκσλ ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαινθαηξηλνύο 
κήλεο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπάεη θόθαια. Η έιιεηςε πξνζσπηθνύ, ε άζρεκε 
θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ ιόγσ ππνρξεκαην-
δόηεζεο, ε κε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ε απνπζία 
γηαηξώλ εξγαζίαο θαη ηερληθώλ αζθαιείαο, νδεγνύλ ζε εθαηνληάδεο εξγαηηθά αηπρήκαηα 
πνιιά από ηα νπνία απνζησπώληαη. 

Η απνπζία ειέγρσλ από θξαηηθνύο ζεζκνύο είλαη θαζνιηθή. Η θαηάζηαζε δελ 
βειηηώλεηαη κε ηελ έθδνζε έθηαθησλ εγθπθιίσλ ζε πεξηόδνπο ηδηαίηεξσλ θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ, θαζώο θαλέλαο δελ ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 
ΕΡΩΣΩΝΣΑΙ νη θ.θ. Υπνπξγνί: 
 Σε ηη ελέξγεηεο έρεη πξνβεί ε θπβέξλεζε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ εξγαηηθώλ 
αηπρεκάησλ; 
 Τη πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ 
δήκσλ ζθνπεύεη λα εθαξκόζεη θαη ζπγθεθξηκέλα ηη κέηξα ζα ιάβεη γηα ηε ρνξήγεζε 
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηελ πξόζιεςε γηαηξώλ εξγαζίαο θαη ηερληθώλ 
αζθαιείαο κε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηε 
βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ; Πσο ζθνπεύεη λα βειηηώζεη ηνπο ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο;  
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