
 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας     

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Θέμα: Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας: Οργή κι αγανάκτηση για εργατικό 

ατύχημα σε Ερέτρια 

Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, με δελτίο τύπου στις 2/4/2021, εκφράζει την 

οργή και την αγανάκτησή του για το εργατικό ατύχημα στην Ερέτρια της 

Εύβοιας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των τριών εργατών, οι 

οποίοι εργάζονταν σε εργολάβο που έχει αναλάβει την υπογειοποίηση  των 

καλωδίων της ΔΕΗ και ζητά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 

αυστηροποίηση των ελέγχων και των ποινών.  

 

Ειδικότερα αναφέρεται «Δεν είναι η πρώτη φορά που εργολαβικοί υπάλληλοι 

χάνουν την ζωή τους εν ώρα δουλειάς, παρά το γεγονός ότι όλοι οι Φορείς 

των εργαζομένων έχουμε κατ’ επανάληψη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 

για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τις εργολαβικές αναθέσεις χωρίς ρήτρες 

αυστηρής τήρησης ατομικών μέτρων προστασίας και των κανόνων υγείας και 

ασφάλειας, για την εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και το εάν και κατά 

πόσο παράλληλα οι εργολαβικές εταιρείες αφήνονται ανεξέλγεκτες ως προς 

την υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται για πληθώρα εργασιών τέτοιου είδους. 

Η διερεύνηση του θανάτου των τριών συναδέλφων πρέπει να γίνει εδώ και 

τώρα. Οι υπεύθυνοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, πρέπει να τιμωρηθούν.   

Οι αιτίες του δυστυχήματος πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να υπάρξουν 

άμεσα οι κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αυστηροποίηση των 

ελέγχων και των ποινών  για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας  

από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των υπερεργολάβων. 

Η μαύρη λίστα με τα εργατικά ατυχήματα πρέπει επιτέλους να κλείσει. Η 

μαύρη λίστα των παραβατικών επιχειρήσεων πρέπει να ανοίξει.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5703

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/4/2021



1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες έγινε το εργατικό ατύχημα που οδήγησε στο θάνατο τριών 

συνανθρώπων μας; 

2. Έχουν καθοριστεί οι ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος και αν ναι, ποιες 

είναι αυτές; 

3. Με ποια συχνότητα γίνονται έλεγχοι για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας 

σε χώρους εργασίας; 

4. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε στις εργολαβικές 

αναθέσεις να υπάρχουν σαφείς ρήτρες αυστηρής τήρησης ατομικών 

μέτρων προστασίας και κανόνων υγείας και ασφάλειας; 

5. Ποιες οι ρήτρες τήρησης ατομικών μέτρων προστασίας και κανόνων 

υγείας και ασφάλειας της συγκεκριμένης εργολαβικής εταιρείας; 

6. Ποια η εξειδίκευση που απαιτείτο για τη συγκεκριμένη εργασία; 

7. Είχε προβλέψει η εργολαβική εταιρεία να πιστοποιήσει πως οι 

συνάνθρωποί μας είχαν την απαραίτητη εξειδίκευση ή αν είχαν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μην τους θέσουν σε κίνδυνο; 

8. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε οι εργολαβικές 

εταιρείες να υποχρεώνονται είτε να προσλαμβάνουν άτομα με την 

υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται για πληθώρα εργασιών τέτοιου 

είδους είτε να τα εκπαιδεύουν κατάλληλα; 

9. Ποιο το υφιστάμενο πλαίσιο ελέγχων και ποινών για τα εργατικά 

ατυχήματα τέτοιου τύπου; 

10. Ποιες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν για την 

αυστηροποίηση των ελέγχων και των ποινών  για την τήρηση των 

κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




