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Θέμα: Άλλοι δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή
Μπορεί τα "κρυφά εργατικά" την περίοδο του θέρους να αποτελούν τον κανόνα λόγω ειδικών
οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στην χώρα μας, όμως την περασμένη
Παρασκευή άλλα δύο εργατικά δυστυχήματα, με δύο νεκρούς εργαζόμενους δημοσιοποιήθηκαν
και ήρθαν να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους.
Δυστυχώς, το φαινόμενο λαμβάνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, λόγω της νομοθέτησης μέτρων
που εντατικοποιούν την εργασία, αποδυναμώνουν την δράση των συνδικάτων και την
διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν απίστευτη σύγχυση στην λειτουργία του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας και ευνοούν την αυθαιρεσία όσων εργοδοτών δεν αναλαμβάνουν τις
νομικές ευθύνες τους στα σχετικά θέματα. Επιπλέον, επιδεικτική είναι η αδιαφορία (επιεικής
έκφρασης) πολλών θεσμικών υπευθύνων για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
(ΥΑΕ).
Στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου, 45χρονος διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, πατέρας τρίχρονου
παιδιού, εργαζόμενος σε εταιρεία ενεργειακών έργων και αφαλάτωσης, έπεσε νεκρός όταν
σωλήνας μεγάλου βάρους εκτοξεύτηκε και τον χτύπησε θανάσιμα κατά την διάρκεια ελέγχου σε
αντλία μηχανήματος. Στο σημείο μετέβη ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου συν.
Στέλιος Βοργιάς, ενώ σε συνεργασία με το ΕΚΗ και τις τοπικές αρχές βρίσκεται η Ομοσπονδία
μας μέσω του μέλους της Διοίκησης και Προέδρου του ΠΤ ΣΤΥΕ ν. Ηρακλείου συν. Γιάννη
Παπαδάκη.
Στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Σουληναρίου- Κορυφασίου, 61χρονος
εργάτης σε έργο κατασκευής πεζοδρομίου, παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από διερχόμενο όχημα.
Άμεσα η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με τα ΕΚ Ηρακλείου και Καλαμάτας, θα αναλάβει
πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και διαλεύκανση των δυστυχημάτων και θα σταθεί κοντά στις
οικογένειες των εργαζομένων που χάθηκαν. Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέας Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης, θα έρθει σε συνεννόηση με
τους Προέδρους των αντίστοιχων Εργατικών Κέντρων συν. Στέλιο Βοργιά και Σωτήρη Τσώνη
και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΣΕΠΕ ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες
συναντήσεις και ενέργειες.
Δυστυχώς, η αντιμετώπιση των θεμάτων ΥΑΕ από την Πολιτεία και τους θεσμικά υπεύθυνους,
δημιουργεί βάσιμους φόβους για ακόμα περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στο μέλλον.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των
εργαζομένων.
Ως ΔΣ της ΟΣΕΤΕΕ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.
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