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ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. 

 

      Συναδέλφισσα & συνάδελφε 

      Οι συνθήκες που ζούμε είναι δύσκολες και πρωτόγνωρες. Η καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων του 

ιού ( COVID-19 ), η εξάπλωση του, προκαλούν σ' όλους μας εύλογη ανησυχία. 

     Η κυβέρνηση χωρίς να πράττει τα αυτονόητα για την προστασία του λαού, ενισχύοντας το δημόσιο 

σύστημα υγείας με την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και την ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό, την 

άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι υγειονομικοί, το άνοιγμα όλων 

των ΜΕΘ και τις αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών, χωρίς επίσης να εξασφαλίζει τα αναγκαία μέτρα 

προστασίας για την αποφυγή του συγχρωτισμού σε χώρους δουλειάς σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, 

νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς κ.λπ., που μετατρέπονται σε εστίες διασποράς του ιού, επιχειρεί να 

μετακυλήσει την κρατική ανεπάρκεια και τις κυβερνητικές ευθύνες της στην ατομική ευθύνη και την 

απόδοση της πανδημίας αποκλειστικά σε ατομικές συμπεριφορές. 

     Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση καλεί το λαό να αναλογιστεί την ατομική ευθύνη, δηλώνει και ορθά - 

κοφτά στους εργαζόμενους πως πρέπει να «ματώσουν» ξανά, να δεχτούν την καταστρατήγηση 

δικαιωμάτων, την εκτίναξη της «ευελιξίας» και της τηλεργασίας, την εκ περιτροπής εργασία, την 

απληρωσιά. 

      Δυστυχώς, συνάδελφοι, με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται και τα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας 

από τις περισσότερες διοίκησης των δήμων. Ελλείψεις σε μέσα προστασίας, μη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων για την υγεία, την προστασία των συναδέλφων, μη τήρηση των οδηγιών των γιατρών, 

εντατικοποίηση της δουλειάς, καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας. 

     Στο Δήμο μας μετά από καταγγελίες εργαζομένων αλλά και αυτοψίας των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου 

έχουνε παρατηρηθεί τα εξής: 

•    Συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες απασχολούνταν στα σχολεία αλλά και σε κτίρια του 
Δήμου (δημαρχείο, πνευματικό κ.α ,παραβιάζοντας κάθε όρο των συμβάσεων που έχουν 
υπογράψει) χωρίς να τους έχουνε δοθεί  τα αναγκαία μέσα για την προστασία τους από την 
μετάδοση του κορωνοϊού ( μάσκες, γάντια, φόρμες κ.α). Σε επικοινωνία του Σωματείου με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας και πολιτικής προστασίας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μετακύλησε 
την ευθύνη στις εργαζόμενες που δεν τον ειδοποίησαν!!!!! και με απύθμενο θράσος όχι μόνο είπε 
ότι χρωστάμε χάρη στη Δημοτική Αρχή που οι εργαζόμενες είναι ακόμα στη δουλειά και 
πληρώνονται αλλά επιτέθηκε φραστικά και στον Πρόεδρο του Σωματείου ακριβώς γιατί το 
σωματείο μας δεν θεωρεί τη δουλειά με δικαιώματα χάρη άλλα δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.  

•    Εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ που απασχολούνται στο πρόγραμμα  ‘’βοήθεια το σπίτι’’ και αυτές τις 

μέρες πηγαίνουν όχι μόνο τρόφιμα και φάρμακα στους ηλικιωμένους αλλά κάνουν και νοσηλεία 

δεν έχουνε τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι στον 

ιό. 

•    Από την αρχή εξάπλωσης του κορωνοϊού δεν υπάρχουν αντισηπτικά σε κανένα χώρου του 

Δήμου. Αγοράζουν οι εργαζόμενοι με δικά τους έξοδα. Οι μάσκες δίνονται στους εργαζόμενους 

με το σταγονόμετρο και ορισμένοι δεν έχουν καθόλου.  



•    Δεν υπάρχει με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής παρουσία του γιατρού εργασίας στους χώρους 

δουλειάς όχι μόνο για να ελέγχει την υγεία των εργαζομένων  αλλά και να εκπαιδεύσει τους 

εργαζόμενους, για τον τρόπο χρήσης και αφαίρεσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

•    Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τη Δημοτική Αρχή για προσλήψεις προσωπικού αφού υπάρχει 

μεγάλη έλλειψη αυτήν την περίοδο λόγω αδειών ειδικού σκοπού. 

•    Γίνεται διαχωρισμός υπηρεσιών στην εκ’ περιτροπής εργασία με αποτέλεσμα να παρατηρείτε 

συνωστισμός εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. 

 

                                                     Απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή: 

 

•    Την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, για την ασφάλεια  των 

εργαζομένων, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν: ολόσωμες φόρμες, αδιάβροχες μιας χρήσης, 

μάσκες υψηλής προστασίας, μάσκες χειρουργικές, ποδονάρια, γυαλιά και γάντια (για ορισμένα 

από αυτά είναι επιβεβλημένη η χρήση τους κατά την διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων καθώς και 

για εργασίες καθαρισμού κατ’ οίκον). 

•    Άμεσα να χορηγηθούν αντισηπτικά σε όλους τους εργαζόμενους 

•    Άμεσα γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας να εμφανιστούν στους χώρους δουλειάς.  

•    Αποφυγή του συνωστισμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας (γραφεία). Να μην υπάρχουν 

πάνω από 1 εργαζόμενο, ανά 10 τμ. 

•    Προσλήψεις προσωπικού εδώ και τώρα, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. 

 

     Μέσα σε τούτες τις σύνθετες συνθήκες το σωματείο μας δηλώνει παρόν και πάντα στην πρώτη γραμμή, 

γιατί το ταξικό κίνημα συνάδελφοι δε κατεβάζει ρολά, δεν μπαίνει σε καραντίνα, όπως σε "καραντίνα" δε 

θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει τα δικαιώματα μας, χρησιμοποιώντας ως όχημα την πανδημία. 

 Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ 

Μαζί θα δώσουμε κι αυτήν την μάχη. 

Δύναμη μας, η ταξική αλληλεγγύη. 

Μένουμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο, στην εργατική οικογένεια που δοκιμάζεται 

Μένουμε στο πλευρό των γιατρών, των νοσηλευτών, στις προσπάθειές τους να 

ανταπεξέλθουν στον «πόλεμο», αλλά και στις διεκδικήσεις τους για να έχουν 

επαρκή και κατάλληλα όπλα. 

ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ 

ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ. 

                                                         

Το Δ.Σ του Συλλόγου 


