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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη της στους εργαζομένους του Δήμου Χίου, και ειδικότερα στους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο... 
Να τους διατίθενται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να εργάζονται με 
ασφάλεια εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για να μπορούν με τη 
σειρά τους να προσφέρουν ασφαλώς τις υπηρεσίες τους στους δημότες. 

Φαίνεται όμως πώς το αυτονόητο δεν γίνεται αντιληπτό από την Δημοτική 
Αρχή της Χίου, η οποία συνεχίζει, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων 
Ο.Τ.Α. του Νομού Χίου, να επιδεικνύει πρωτοφανή αδιαφορία για ένα θέμα 
μείζονος σημασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. Οι αριθμοί 
αποδεικνύουν πως η Δημοτική Αρχή Χίου δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη της τον 
κίνδυνο και την απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), αφού έχει 
αγοράσει μέσα στο 2020 μόνο 4.000 πάνινες μάσκες και έχει δαπανήσει για 
αντισηπτικά το ευτελές ποσό των 1.799,20 ευρώ. 

Όπως καταγγέλλει επίσης ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού 
Χίου, η Δημοτική Αρχή απαξιώνει συστηματικά το προσωπικό, χορήγησε 
ελάχιστα ποσά για υπερωριακή εργασία των Μονίμων Υπαλλήλων και των 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ενώ τους παρατασιούχους τους 
έχει... ξεγραμμένους. Τους δίνει ρεπό αντί χρημάτων με το πρόσχημα ότι ο 
προϋπολογισμός είναι μείον.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τους εργαζόμενους του Δήμου Χίου και καλεί την 
Δημοτική Αρχή να σκύψει εδώ και τώρα πάνω από τα προβλήματα τους, όπως 
επίσης και να σταματήσει την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους. Θα 
πρέπει δε άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Ολιγωρία και αδιαφορία όταν η πανδημία «θερίζει» δεν δικαιολογείται και 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπους, όπως 
οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας που εκτίθενται καθημερινά σε 
πολλούς και μεγάλους κινδύνους.      
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