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                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ   
 
 

Προς  τους  Υπουργούς,  

α) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, 

β) Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 

Θέμα: « Περιορισμένος και προβληματικός  ο ρόλος των Επιθεωρητών εργασίας 

μετά την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ » 

 

Κύριοι Υπουργοί, 
 

   Στις 23/9/2020 διαπιστώθηκε ένα ακόμη κρούσμα Covid-19 στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου 

Εργασίας, και  μάλιστα ο  ασθενής  προέρχεται από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ειναι 

γεγονός  ότι η πανδημία έχει πλήξει αρκετές φορές  προσωπικό από την Επιθεώρηση Εργασίας,  ενώ 

έχουν νοσήσει  και τεχνικοί επιθεωρητές, οι οποίοι  είναι επιφορτισμένοι με  τον ευαίσθητο τομέα 

πολλών μικρών και συχνά ανεξέλεγκτων -ως προς τους όρους υγιεινής και ασφάλειας- βιοτεχνιών 

της Δυτικής Αττικής. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

10069

Ημερομ. Κατάθεσης:

25/9/2020



   Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας- ένας από τους βασικούς κρίκους του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων υποβαθμίστηκε σε Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου (έχοντας επικεφαλής 

έναν Γενικό Επιθεωρητή χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, ούτε καν για την υπογραφή των αδειών 

των υπαλλήλων του, παρά μόνο για τις εγκρίσεις των εκτός έδρας μετακινήσεών τους), παραμένει 

χωρίς κεντρικό προσανατολισμό και κατευθύνσεις, κυρίως  ως προς την ένταση των ελέγχων στους 

χώρους εργασίας, όπως  άλλωστε όφειλε να κάνει, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση των 

κρουσμάτων . 

   Εν προκειμένω, το ΣΕΠΕ με το προσωπικό των 750 υπαλλήλων,  όχι μόνο δεν έχει πάρει  κεντρική 

εντολή για μαζικούς ελέγχους, αλλά καθώς  φαίνεται έχει μετατραπεί σε φορέα εξυπηρέτησης του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,  σε μια περίοδο μάλιστα που θα έπρεπε να έχει επικεντρώσει 

τους ελέγχους του στους χώρους εργασίας,  ιδιαίτερα εκεί όπου αυξάνονται τα κρούσματα covid-

19, καθώς αποδεικνύεται και από τα πολυπληθή κρούσματα σε εργασιακούς χώρους των 

Γιαννιτσών αλλά και από το τελευταίο στο Κορωπί. 

   Τονίζεται ότι  οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες έχουν αφεθεί στην καλή 

πρόθεση των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Εντούτοις, τι γίνεται στα εργαστήρια και στις 

αποθήκες, τι γίνεται στα συσκευαστήρια ψαριών στο Αιγάλεω, το Κερατσίνι και το Περιστέρι; Ποιος 

ελέγχει τις χιλιάδες ανασφάλιστες και αδήλωτες αποκλειστικές νοσοκόμες; Και ποιος θα διασώσει 

τον ρόλο των επιθεωρητών Εργασίας σε συνθήκες όπου η τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους, μπορεί να αποδειχτεί  ζήτημα ζωής ή θανάτου;  

    Ας σημειωθεί τέλος ότι μετά την καλοκαιρινή περίοδο  δεν υπήρξε ουδεμία πρόνοια για τεστ 

στους   υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα που  έρχονται σε επαφή  με τους πολίτες, ενώ το μόνο 

μέτρο προφύλαξης αυτών υπήρξε η χορήγηση μίας υφασμάτινης μάσκας. 

 

Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1. Ποια μέτρα θα λάβετε για την ταχεία  ανίχνευση των κρουσμάτων covid-19 σε όλους ανεξαιρέτως 

τους εργασιακούς χώρους; 



2. Με ποιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πρόνοια και έλεγχος από το ΣΕΠΕ στους χώρους εργασίας κατά 

την συγκεκριμένη περίοδο αύξησης των κρουσμάτων, από τη στιγμή που ο ρόλος του έχει 

σημαντικά υποβαθμισθεί; 

3. Ποια μέτρα θα λάβετε για την προστασία και την  εξέταση για covid-19  όλων  των υπαλλήλων του 

Δημόσιου Τομέα- πρωτίστως εκείνων που έρχονται σε επαφή με κοινό- αλλά και των ίδιων των 

Επιθεωρητών εργασίας; 

 

 

 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




