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Όχι θυσία στα κέρδη η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

 

Το εργατικό ατύχημα των συναδέλφων του συνεργείου της Αποχέτευσης κατά τη νυχτερινή βάρδια της 
15/1/2023, ευτυχώς δεν ήταν μοιραίο. Και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Όπως δεν ήταν τυχαία τα εργατικά ατυ-
χήματα με οκτώ νεκρούς στην Ελλάδα, μέσα μόλις στις 13 πρώτες ημέρες του 2023.  

Βασικές αιτίες των ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά την εργασία, ίσως και εκτός αυτής, αποτελούν η  
υποστελέχωση, η εντατικοποίηση και οι ελλείψεις σε μέσα προστασίας (ΜΑΠ και ΜΟΠ)  

Η υποβάθμιση της υγείας και η αδιαφορία για τη ζωή των εργαζομένων είναι η πορεία προς την «κόλαση» 
αποτέλεσμα της με κάθε κόστος εμμονής στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών (κέρδη) των επιχει-
ρήσεων.   

Ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματισμένους συναδέλφους.   

Η διοίκηση αντί να κάνει προσλήψεις κάνει συνενώσεις τμημάτων. Μεγαλύτερο πρόβλημα οι υποστελε-
χωμένες απογευματινές και βραδινές βάρδιες σε ύδρευση και αποχέτευση. 

Οι προσλήψεις συμβούλων και οι χρονοτριβές, κρυμμένες πίσω από χαμόγελα δήθεν συμπάθειας, δεν 
λύνουν τα προβλήματα. 

Απαιτούμε από τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, η οποία φέρει τη βασική και τεράστια ευθύνη, να προχωρήσει 
στην άμεση υλοποίηση των αιτημάτων μας:  

▪ Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη τουλάχιστον 500 προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλήρων δι-
καιωμάτων, ενταγμένων στον κανονισμό προσωπικού. 

▪ Πλήρη εφαρμογή των μέτρων προστασίας (ΜΑΠ και ΜΟΠ) σε όλες τις εργασίες και ειδικά σε αυτές 
του πεδίου. 

▪ Συνεργεία πλήρους σύνθεσης ώστε να μπορούν να ενεργούν στο πεδίο με ασφάλεια και λαμβάνοντας 
όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για εργαζόμενους, υδροδοτούμενους κι διερχόμενους.  

▪ Άμεση άρση της περικοπής του ανθυγιεινού επιδόματος που είχε επιβληθεί με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
19/14-09-2012, καθώς και να επιστραφεί το επίδομα υπογείων χώρων. 

 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης να βρεθούμε  
ΟΛΟΙ την Τετάρτη, 18-01-2023 στις 12:00 μ.μ. στο κεντρικό κτίριο στο Γαλάτσι,  

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προκηρυχθεί από σωματεία της ΕΥΔΑΠ. 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

https://sekes-eydap.gr/somateio-apochetefsis-nychtokamato-tou-tromou/
https://sekes-eydap.gr/tragika-stoicheia-okto-nekroi-se-ergatika-atychimata-mesa-se-13-imeres-ti-deichnei-anexartiti-erevna/

