
 
 

 

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

 

 

 

 

Θέμα: Σημαντική αύξηση εργατικών ατυχημάτων στον Δήμο Παιανίας.  

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων 

Δήμου Παιανίας, διαμορφώνεται έντονη ανησυχία και προβληματισμός, αναφορικά 

με το μεγάλο αριθμό εργατικών ατυχημάτων, με θύματα εργαζόμενους του Δήμου 

Παιανίας. 

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2020, συνέβη ακόμη ένα 

εργατικό ατύχημα, στην περιοχή του Φούρεσι, στο οποίο από τύχη δεν υπήρξαν 

θύματα ή πολύ σοβαρός τραυματισμός, καθώς  το απορριμματοφόρο που διερχόταν 

της οδού Αιόλου, κατέπεσε σε τρύπα του οδοστρώματος, ως αποτέλεσμα της μη 

τήρησης των κανόνων ασφάλειας, του έργου αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά. 

Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζόμενων, προστέθηκε άλλο 

ένα εργατικό ατύχημα στο μεγάλο αριθμητικά ιστορικό εργατικών ατυχημάτων του 

Δήμου Παιανίας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των υπαλλήλων, οι 
οποίοι βρίσκονται σε έναν διαρκή φόβο, αναφορικά με την προστασία της υγείας 

και της σωματικής τους ακεραιότητας. 

Το Σωματείο Εργαζόμενων, προσθέτει ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν 

γίνει πλέον καθημερινότητα και οι ευθύνες βαραίνουν τους αρμόδιους φορείς του 

Δήμου και της Κυβέρνησης, αλλά όχι τους απλούς εργαζόμενους. Υφίσταται 

πολύπλευρη εργοδοτική αδιαφορία, που μεταφράζεται στην απουσία 

φαρμακευτικού υλικού σε όλα τα αυτοκίνητα και στα δημοτικά καταστήματα, στην 
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απουσία ιατρικών εξετάσεων για το σύνολο του προσωπικού και στην απουσία 

εμβολιασμού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, σε μεγάλο μέρος προσωπικού. 

Επιπροσθέτως, υπάρχει υποβάθμιση του ρόλου του Ιατρού και Τεχνικού 

Ασφάλειας από πλευράς διοίκησης, καθώς δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις που 
έληγαν 25 Δεκεμβρίου 2020.  

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρει ότι δυο σημαντικές αιτίες των 

εργατικών ατυχημάτων που επανειλημμένα έχει επισημάνει το Σωματείο στους 

αρμόδιους φορείς, αποτελούν η παντελής έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού και η 

πίεση και η εντατικοποίηση κατά την εργασία, που προκύπτει από την παράνομη 

τοποθέτηση προσωπικού σε αλλότριες θέσεις, από αυτές που έχουν προσληφθεί.  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις εμπεριστατωμένες καταγγελίες του Σωματείου 

Εργαζομένων Δήμου Παιανίας, αναφορικά με την έλλειψη ασφάλειας των 

υπαλλήλων;  

 

 Θα συμβάλλετε με άμεσο τρόπο, στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων 
που αναφέρονται; 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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