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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ… ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ…!!! 

 

Θρήνο, πόνο και οργή προκαλεί στην οικογένεια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης η απώλεια της 45χρονης γυναίκας, υπαλλήλου καθαριότητας, 

που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας τα ξημερώματα της Κυριακής στο 

Ξυλόκαστρο. Ασυνείδητος οδηγός έπεσε με το όχημα του, με σφοδρότητα, στο πίσω 

μέρος του απορριμματοφόρου που εκτελούσε αποκομιδή απορριμμάτων επί της 

παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών, στην περιοχή Κάτω Πιτσά, με συνέπεια 

να βρει ακαριαίο θάνατο η άτυχη Δημοτική Υπάλληλος.  

Η χθεσινή τραγωδία στο Ξυλόκαστρο, συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά το 

τροχαίο ατύχημα σοκ επί της Λεωφόρου Σουνίου, παραμονή Χριστουγέννων με 

θύμα και βαρύτατα τραυματισμένο έναν επίσης Δημοτικό Υπάλληλο 

καθαριότητας. Το 2022 έκλεισε με ένα τραγικό ατύχημα και το 2023 μπήκε με τον 

χειρότερο τρόπο. Ένας Δημοτικός Υπάλληλος έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή και 

για μια γυναίκα κόπηκε πρόωρα το νήμα της ζωής, αντίστοιχα. Και οι δύο 

αγωνίζονταν για ένα  μεροκάματο.  

Την ίδια στιγμή τόσο η αδικοχαμένη εργαζόμενη καθαριότητας όσο και το 

υπόλοιπο πλήρωμα του απορριμματοφόρου φέρεται να είναι ανασφάλιστο, δίχως 

εργασιακή σχέση με τον Δήμο. Και εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα μιλάμε για «έγκλημα» 

και όχι για δυστύχημα για το οποίο κανείς δεν θα συζητά σε δέκα (10) ημέρες. 

Οι ευθύνες είναι πολυεπίπεδες και ξεκινούν από την «εγκληματική» 

πολιτική της κυβέρνησης που πιστά ακολουθούν ως πολιτικές μαριονέτες, η 

συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων και ακολουθούν όλοι όσοι γνωρίζουν 

και σιωπούν στο όνομα της αντιμετώπισης της σκληρής εργασιακής 

καθημερινότητας. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών έχει 

επιβάλλει την πλήρη απαγόρευση προσλήψεων δημιουργώντας συνθήκες εργασιακής 

«γαλέρας» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου η δυσωδία συμφερόντων στην πλάτη 

των εργαζομένων αποδεικνύεται μεγαλύτερη από αυτή των ίδιων των σκουπιδιών!  

Η κυβέρνηση, ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, αντί να 

πατάξουν την μαύρη εργασία και το «μαύρο» χρήμα στον Ιδιωτικό Τομέα όπως 

διατείνονταν, κατέστησαν με την πολιτική τους την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«μοντέλο» της εγκληματικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζουν, 

αδιαφορώντας για τις ζωές των εργαζομένων που φαίνεται πως θεωρούν 

«παράπλευρες απώλειες» ενός ακήρυχτου πολέμου. 



Και ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν αναμενόμενη και αυτονόητη η 

άμεση αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης, είμαστε στην δυσάρεστη 

θέση απλά να διαπιστώνουμε πως η δικαιοσύνη στην Ελλάδα του 2023 όχι μόνο 

δεν είναι τυφλή αλλά αντιθέτως πολλές φορές δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. 

Δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι και η τελευταία που σε αντίστοιχες περιπτώσεις 

τα «πορίσματα» και ο καταμερισμός ευθυνών είτε καθυστέρησαν για χρόνια είτε δεν 

καταλογίστηκαν ποτέ! Και ούτε λόγος για τις εγκληματικές ευθύνες των «δήθεν» 

αρμόδιων ελεγκτικών και εποπτικών υπηρεσιών που σκοπίμως «θάβουν» πολλές 

φορές ακόμη και επώνυμες καταγγελίες εργαζομένων, Σωματείων και Ομοσπονδιών. 

Και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι, οι κυβερνητικοί 

καρεκλοκένταυροι και οι ανευθυνουπεύθυνοι της εξουσίας και των αρμόδιων 

Υπηρεσιών και Υπουργείων έως πότε θα παρακολουθούν απλά τη «μαύρη» 

λίστα των τροχαίων ατυχημάτων να αυξάνει, με θύματα Δημοτικούς 

υπαλλήλους; Έως πότε θα πληρώνεται η αδιαφορία και η αβελτηρία τους με το αίμα 

ανθρώπων του μόχθου και του μεροκάματου; Πότε θα μπει ένα τέλος σε αυτή την 

τραγική κατάσταση που περισσότερο με πεδίο μάχης μοιάζει παρά με εργασιακό 

περιβάλλον; 

...Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο για τους εργαζομένους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Πρέπει εδώ και τώρα, να πληρώσουν άμεσα οι υπεύθυνοι, και να ληφθούν 

άμεσα μέτρα που θα κάνουν τους δημοτικούς υπαλλήλους στο τομέα της 

Καθαριότητας και όχι μόνο να αισθανθούν ασφαλείς. Να μην χαιρετούν το πρωί 

τις οικογένειες τους λες και πηγαίνουν στο μέτωπο του πολέμου και δεν ξέρουν αν θα 

γυρίσουν πίσω.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει κρούσει εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου για την 

αύξηση των εργατικών ατυχημάτων-δυστυχημάτων με θύματα υπαλλήλους της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε κάθε επίπεδο για να 

προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις. Το αυτί των υπευθύνων ωστόσο δεν ιδρώνει. 

Κανένα απολύτως μέτρο δεν ελήφθη για την αποφυγή τραγικών περιστατικών όπως 

αυτό τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ξυλόκαστρο και αυτό την παραμονή των 

Χριστουγέννων στη Λεωφόρο Σουνίου.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της 

45χρονης υπαλλήλου καθαριότητας και τα θερμά συλλυπητήρια της στους 

οικείους της! 

 

Φτάνει πια!!! Η πολιτική σας στη  Τοπική Αυτοδιοίκηση… σκοτώνει!!! 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


