
 

Αθήνα, 1η  Νοεμβρίου 2021 

Ερώτηση και ΑΚΕ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υγείας 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια 

και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας» 

Με αφορμή τα τελευταία πολύ σοβαρά εργατικά δυστυχήματα, που κόστισαν 

την ζωή ενός εργαζόμενου στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 

Πειραιά/COSCO (ΣΕΠ) και τον βαρύτατο τραυματισμό εργαζόμενου στην 

εταιρία ALUMIL στην ΒΙΠΕ Κιλκίς, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα των 

συνθηκών εργασίας στους χώρους δουλειάς και της ανάγκης τήρησης και 

εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. Τόσο οι εργαζόμενοι στον ΣΕΠ όσο και στην ALUMIL Κιλκίς 

εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνουν  μια σειρά αυθαιρεσιών εκ 

μέρους της εργοδοσίας και κατά παράβαση του νόμου. 

 

Ιδιαίτερα, και σε ό,τι αφορά  στο σοβαρό ατύχημα στην ALUMIL στις 

16/09/2021 στην ΒΙΠΕ του Κιλκίς, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι και το 

Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας στην ανακοίνωση που 

εξέδωσαν, προκλήθηκε από  μια σειρά παραλείψεων και τη μη τήρηση της 

νομοθεσίας εκ μέρους την εταιρίας. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση,  

μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «… αυτό που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

είναι η εντατικοποίηση, οι χαμηλοί μισθοί και η ανασφάλεια, χωρίς να είναι 

σίγουροι ότι θα γυρίσουν από τη δουλειά τους σώοι και αβλαβείς. Η 

προστασία της ζωής και της υγείας μας αποτελεί κόστος για τους 

βιομήχανους. Τα παλιά μηχανήματα, η έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, 

η ελλιπής εκπαίδευση των εργαζομένων, οι υπερωρίες και η4ηβάρδια είναι 

μέσα για να αυξάνει την κερδοφορία της η εταιρεία σε βάρος της ασφάλειας 

των εργαζομένων». Ζητούν μάλιστα την λήψη άμεσων μέτρων για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών από εδώ και στο εξής και την ουσιαστική 

ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για τους εργοδότες, αιτούνται 

την παροχή όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας σε όλους 

τους εργαζόμενους με ευθύνη των εργοδοτών, τη μόνιμη παρουσία γιατρού 
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Εργασίας στις επιχειρήσεις, την επαρκή στελέχωση του ΣΕΠΕ και την 

ενίσχυση του Νοσοκομείου Κιλκίς με πλήρως στελεχωμένη ΜΕΘ.  

 

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και το γεγονός της ραγδαίας αύξησης των 

εργατικών δυστυχημάτων. Όπως τονίζει ο Εθνικός Αντιπρόσωπος ΥΑΕ στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γραμματέας Ασφάλειας και Υγείας της ΓΣΕΕ, την 

περίοδο Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, ο ρυθμός των 

θανατηφόρων εργασιακών περιστατικών ήταν καταιγιστικός και είχε  αύξηση 

που υπερβαίνει το 50% σε σχέση με τα στατιστικά δεδομένα των ετών 2017 

και 2018 την αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που μεταφράζεται σε θάνατο 12 

εργαζομένων, πέραν των βαρύτατα τραυματισμένων. Αντίστοιχα, κάθε 

χρόνο σε επίπεδο ΕΕ πέραν των χιλιάδων θανατηφόρων ατυχημάτων, 

πεθαίνουν περίπου 200.000 εργαζόμενοι από ασθένειες που σχετίζονται με 

την εργασία σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά 

την περίοδο 2021-2027, το οποίο μεταξύ των τριών στρατηγικών στόχων 

που θέτει είναι και βελτίωση της πρόληψης των ατυχημάτων και των 

ασθενειών στον χώρο εργασίας. 

 

Ωστόσο, η ολοένα αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας, η χρήση 

ανειδίκευτου και φθηνού εργατικού δυναμικού για ειδικές εργασίες, η 

έλλειψη εκπαίδευσης και παροχής μέσων ατομικής προστασίας και η 

ανυπαρξία διαβούλευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, η σχεδόν 

κατάργηση και η υποστελέχωση του ΣΕΠΕ, η κατάργηση των συλλογικών 

συμβάσεων καθώς και ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021 της σημερινής 

Κυβέρνησης ενισχύουν τις άθλιες συνθήκες εργασίας, την πλήρη 

εξουθένωση των εργαζομένων, την ατιμωρησία και αυθαιρεσία των 

εργοδοτών και κατά συνέπεια την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. 

 

Αν και στην χώρα μας η υφιστάμενη νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας είναι επαρκής(βλ. ν.3850/2010, (ΦΕΚ 84/Α` 

2.6.2010) και σωρεία Π. Διαταγμάτων), εντούτοις η πολιτική επιλογή της 

Κυβέρνησης είναι η μη αυστηρή εφαρμογή της, η στήριξη των εργοδοτών κι 

όχι των εργαζομένων, παρά την υποχρέωση της χώρας μας να εφαρμόζει 

την τριμερή συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνησης, 

όπως επιτάσσει και η λειτουργία της ΕΕ, προκειμένου να βελτιώσει τις 

συνθήκες εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών.  

 

Επειδή η  προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που απειλούν την 

υγεία και την ασφάλειά τους στην εργασία συνιστά καθοριστικό στοιχείο για 

την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας σε διαρκή βάση για όλους τους 

εργαζόμενους. 

Επειδή η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 

κατοχυρώνεται στις Διεθνείς Συνθήκες στον  Χάρτη των Θεμελιωδών 



Δικαιωμάτων καιστην εθνική νομοθεσία την οποία η Κυβέρνηση οφείλει να 

τηρεί και να εφαρμόζει μέσω των ελεγκτικών της μηχανισμών. 

Επειδή διαπιστώνεται ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. 

Επειδή οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και κατ΄αυτόν τον τρόπο ευνοείται η 

εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία. 

Επειδή οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων φάινεται να 

θυσιάζονται στον βωμό του κέρδους. 

Επειδή οι άθλιες συνθήκες εργασίας,  τα εξοντωτικά ωράρια, η μη τήρηση 

πρωτοκόλλων ασφάλειας και ο πλημμελής έλεγχος τείνει να γίνει η νέα 

εργασιακή κανονονικότητα. 

Επειδή η πανδημία ανέδειξε ότι οι χώροι εργασίας λειτουργούν ως εστίες 

υπερμετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και άρα η ενίσχυση των μηχανισμών 

υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία προστατεύει και τη δημόσια υγεία.  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Ποια μέτρα ενίσχυσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

προτίθενται να λάβουν; 

2. Προτίθενται να ενισχύσουν τον θεσμό του Γιατρού Εργασίας, 

και αν ναι, με ποιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική 

λειτουργία του θεσμού; 

3. Λόγω δραματικής αύξησης των θανατηφόρων εργατικών 

ατυχημάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα, προτίθενται να 

εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για την διακρίβωση της 

εφαρμογής του νόμου για την  τήρηση των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων; Προτίθενται να προβούν σε 

ανάλογες κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών που δεν 

συμμορφώνονται με την εν λόγω νομοθεσία; 

4. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την βελτίωση 

των προτύπων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, καθώς η 

συχνότητα και το είδος των ατυχημάτων αποδεικνύει ότι τα 

ισχύοντα δεν επαρκούν; 

5. Προτίθενται να αναβαθμίσουν την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας και να αναστείλουν την σχετική διάταξη της ΠΝΠ του 

πρώην υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-

2020), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4683/20, για την 

υποκατάσταση των ειδικών ιατρών Εργασίας από ιατρούς 

άλλων ειδικοτήτων, άσχετων με το αντικείμενο και μάλιστα εν 

μέσω πανδημίας; 

6. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην 

δημιουργία και στο άνοιγμα της  ΜΕΘ στο νοσοκομείο του 

Κιλκίς, δεδομένου ότι, και πολλές βιομηχανίες υπάρχουν με 

χιλιάδες εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή  και τα εργατικά 



ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα για 

σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται η μεταφορά τους στην 

Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα και να χάνεται πολύτιμος χρόνος 

και να κινδυνεύει διπλά η ζωή τους εξαιτίας αυτών;  

7.  Παρέχονταν οι  υπηρεσίες ειδικού γιατρού εργασίας και 

τεχνικού ασφαλείας στην ALUMIL και στο ΣΕΠ της COSCO σε 

καθημερινή βάση; 

8.  Υπάρχει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση 

εργασίας σε αυτές τις εταιρείες; 

9. Διαθέτουν οι εταιρείες αυτές ιατρικό φάκελο για κάθε 

εργαζόμενο/η και υπάρχουν οι απαραίτητες βεβαιώσεις 

καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο για τη θέση που 

απασχολείται, υπογεγραμμένη από τον γιατρό εργασίας; 

10.  Παρέχονται Μέσα Ατομικής Προστασίας στους 

εργαζόμενους; 

11.  Υπάρχει πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τα 

συγκεκριμένα ατυχήματα; 

 

Να μας κατατεθούν η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και 

τα πορίσματα της Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη 

 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ  

Καλαματιανός Διονύσης 

Κασιμάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Κουρουμπλής Παναγιώτης 

Λάππας Σπύρος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μάρκου Κώστας 



Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπαλάφας Ιωάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Ξανθός Ανδρέας 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παπαηλιού Γεώργιος 

Πολάκης Παύλος 

Πούλου Παναγιού 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκούφα Μπέττυ 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 




