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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Τις τελευταίες ημέρες έφυγαν από τη ζωή δύο (2) εργαζόμενοι στην 
Αυτοδιοίκηση, ο συνάδελφος μας Η.Ζ., εργαζόμενος στον Δήμο Πεύκης-
Λυκόβρυσης, που έδινε τη μάχη από τις 23 Οκτωβρίου 2017 όταν και 
σημειώθηκε το εργατικό «ατύχημα» που του στέρησε τελικά τη ζωή, καθώς και ο 
συνάδελφός μας Α.Π., υδρονομέας στον Δήμο Αμφίπολης Σερρών, που έχασε τη 
ζωή του την ώρα που εργαζόταν σε φρεάτιο στην περιοχή της Κρηνίδας. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.  
Δεν χωράει αμφιβολία ότι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που 

αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, ιδιαίτερα στον χώρο της καθαριότητας 
των Δήμων, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο «σύμπτωσης» ή «κακιάς στιγμής». 
Αιτία έχουν και την εντατικοποίηση της εργασίας, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα κακοσυντηρημένα παλιά 
μηχανήματα, τα λειψά έως ανύπαρκτα Μέσα Προστασίας, την εγκληματική 
αδιαφορία των υπευθύνων για την αυστηρή εφαρμογή των νομοθετημένων 
μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας για τους εργαζόμενους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που θα μπορούσε να έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Υπεύθυνες 
είναι και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και πολλών Δημοτικών Αρχών. 
Υπεύθυνο είναι και το σύστημα που βλέπει ως κόστος την Υγιεινή και Ασφάλεια, 
ως κόστος την ανανέωση μηχανημάτων και υποδομών και θυσιάζει τις ζωές των 
εργαζομένων. Τα εργατικά «ατυχήματα» είναι εργοδοτικά εγκλήματα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
απαιτεί τον εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων με νέα 
μηχανήματα, νέες υποδομές και πλήρη συστήματα ασφαλείας. Απαιτεί 
επίσης, να κατοχυρωθεί η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, καθώς και 
ανθρώπινα κανονικά ωράρια.  

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων. Να σταματήσουν 
να κυκλοφορούν σαράβαλα, υπερφορτωμένα και με φθαρμένα ελαστικά 
οχήματα.  

Θα πρέπει, τέλος, να σταματήσει η προσπάθεια απαξίωσης του 
προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με ευσυνειδησία επιτελεί τα 
καθήκοντα του, να μπει οριστικό φρένο στην εντατικοποίηση της εργασίας, να 
πραγματοποιηθούν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να 
μην εκχωρηθεί καμία αρμοδιότητα των υπηρεσιών στα ιδιωτικά-
επιχειρηματικά συμφέροντα. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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