
 

 
 

 

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: «Διαμαρτυρία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων νομού 

Κοζάνης».  

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

 Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση του Σωματείου 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων νομού Κοζάνης, η τοπική εργοδοσία σε μεγάλους 

χώρους δουλειάς, αδιαφορεί και αποδεικνύει περίτρανα, ότι μπροστά στο 

κέρδος, δεν υπολογίζεται ούτε η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόμενων, ούτε 

συνολικά η υγεία των κατοίκων του νομού. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε στο ορυχείο του νότιου 

πεδίου, που διαχειρίζεται τα απορρίμματα και την ανακύκλωση όλης της 

περιοχής, αυτό το διάστημα που η πανδημία καλπάζει πολύπλευρα,  έχει 

πραγματοποιήσει μόνο ένα rapid test στους εργαζόμενους. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία, λειτουργεί με την μέθοδο των ΣΔΙΤ 

(Συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα). Τα πολυδιαφημιζόμενα αυτά 

σχήματα μεταξύ Δήμων και Ιδιωτικού τομέα, παρουσιάζονται καιρό τώρα ως 

πρότυπο επιχειρηματικής δράσης. Στην εν λόγω εταιρεία, όπου οι εργαζόμενοι 

δουλεύουν σε δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες, δεν έχουν Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας και αμείβονται με μισθούς πείνας με το φόβο της απόλυσης 

σε περίπτωση που διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 
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Δεν τους είναι αρκετοί οι αποικιοκρατικοί όροι και οι ρήτρες που τους 

εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη από την διαχείριση των απορριμμάτων που 

πληρώνει ο λαός, δεν τους είναι αρκετό το ότι υπερεκμεταλλεύονται τους 

εργαζόμενους σε δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν πραγματοποιούν ούτε τα 

απαραίτητα περιοδικά rapid test, για την προστασία των εργαζομένων από τον 

κορονοϊό. Αποδεικνύεται συνεπώς, ότι μπροστά στα ολιγαρχικά κέρδη τους, δεν 

έχει αξία η υγεία των εργαζόμενων και του λαού της περιοχής. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων 

νομού Κοζάνης; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και χωρίς καμία καθυστέρηση στην 

πραγματοποίηση rapid test ώστε να προστατευτούν από τη δίνη της 

πανδημίας του COVID-19, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους και 

ευρύτερα οι κάτοικοι του νομού; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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