
 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6973312771-6936409111 

Ανακοίνωση 

Σε έξαρση βρίσκεται και το 3ο κύμα της πανδημίας. Τα κρούσματα σε Ημαθία και Πέλλα 
αυξάνονται. Εργαζόμενοι στο κλάδο μας νόσησαν θέτοντας σε κίνδυνο τους οικείους τους αλλά και 
τους κατοίκους της περιοχής.Το συνδικάτο από τη πρώτη στιγμή της πανδημίας βρέθηκε στους 
χώρους δουλειάς απαιτώντας τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας και 
της ζωής των εργαζομένων. 

Σε αυτή τη προσπάθεια η εργοδοσία σε αρκετές περιπτώσεις εξαναγκάστηκε να λάβει κάποια 
μέτρα. Όμως στο σύνολο των εργοστασίων όπου απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι τα μέτρα 
αυτά ακόμα και σήμερα είναι ελάχιστα και αυτό συμβαίνει γιατί οι εργοδότες δεν θέλουν να θιγούν 
τα κέρδη τους. 

Χρόνια τώρα στους δύο Νομούς Ημαθίας- Πέλλας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι 
υποστελεχωμένοι. Στην Ημαθία δεν επαρκούν για τους κατάλληλους ελέγχους σε όλους τους 
χώρους δουλειάς, στη δε Πέλλα ο τεχνικός επόπτης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη! 

Η κυβέρνηση της ΝΔ καθώς και οι προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ  μείωσαν σταδιακά τις 
δαπάνες για την υγεία. Άδειασαν από γιατρούς και προσωπικό τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 
Υγείας , άφησαν χωρίς γιατρούς και ιατρεία τα χωριά. 

Αντί να πάρει μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας Υγείας , αντί να εντείνει τους ελέγχους στους χώρους 
δουλειάς , εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό. Και αυτό δεν είναι γνώρισμα μόνο της 
σημερινής κυβέρνησης αλλά διαχρονικό χαρακτηριστικό όλων των κυβερνήσεων , ότι η αντιλαϊκή 
πολιτική πάει χέρι χέρι με τη βία και την καταστολή.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι :. Δε θα λυθούν τα προβλήματα μας με εκκλήσεις και παρακάλια σε 
κυβέρνηση και εργοδότες. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. 

Διεκδικούμε: 

• Να στελεχωθούν πλήρως με μόνιμο ιατρικό , υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό  τα 
νοσοκομεία, τα κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία των δύο Νομών. 

• Να επιταχτεί άμεσα ο Ιδιωτικός τομέας Υγείας, να ενταχτεί στο κρατικό σχεδιασμό και όχι να 
γίνεται αγορά υπηρεσιών! 

• Να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Συχνότερα 
διαλείμματα , καλός και επαρκής αερισμός των χώρων . 

• Να γίνονται συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη του 
κράτους και της εργοδοσίας. Να γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση . 

• Να πληρωθούν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που έμειναν σπίτι τους τη περίοδο της 
καραντίνας. Να μη χαθεί ούτε ένα ένσημο. 

• Να ενταθούν από ΣΕΠΕ και ΕΟΔΥ οι έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς και στους 
δύο Νομούς. Να στελεχωθούν πλήρως, ΤΩΡΑ! 

Καλούμε τους εργαζόμενους να μη φοβηθούν, να καταγγείλουν την εργοδοτική ασυδοσία 
και αυθαιρεσία. Δεν θα θυσιάσουμε την υγεία , τη ζωή , τα δικαιώματα μας για τα κέρδη των 
αφεντικών.  


