
 
 

 

Αθήνα, 17/05/2022 

Ερώτηση  

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας 

 

Θέμα: Ακόμα ένας θάνατος εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας 

του.  

 

Η εργασιακή επισφάλεια και ανασφάλεια οργιάζει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 

της επικράτειας. Μετά τους πρόσφατους θανάτους  εργαζομένων στην Πάτρα 

και στον Πειραιά - στην COSCO - ήρθε να προστεθεί ακόμα ένας θάνατος 

εργαζομένου σε χώρο εργασίας, αυτή την φορά στα Τρίκαλα, στις 

εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας «ΟΜΗΡΟΣ». 

 

Στην Ελλάδα της διακυβέρνησής σας κάθε 20 ημέρες ένας εργαζόμενος χάνει 

τη ζωή του στην προσπάθεια να πάει μεροκάματο στο σπίτι και στην οικογένειά 

του. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόμενοι χωρίς τις νόμιμες προφυλάξεις 

για τον εαυτό τους και τους άλλους βρίσκονται καθημερινά λίγα βήματα από 

σοβαρά ή και θανατηφόρα ατυχήματα. Δυστυχώς ακόμη ένας θάνατος 

εργαζομένου προστέθηκε σε αυτή τη μαύρη λίστα της εργασιακής δυστοπίας 

που επιβάλλουν εδώ και χρόνια οι μνημονιακές επιταγές των δανειστών και τα 

υπερκέρδη των ολιγαρχών. Οι θάνατοι αυτοί και τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν 

τυχαία αλλά αποτελούν προϊόν των ελλείψεων σε μέσα προστασίας και ελέγχου 

των εργοδοτών και της πολιτείας  στους χώρους εργασίας, δυνατότητα που 

δόθηκε από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 

δικής σας που διέλυσε πλήρως κάθε ελεγκτικό μηχανισμό της πολιτείας, όπως 

το ΣΕΠΕ.   

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη είναι η 

σιωπή τόσο των μέσων ενημέρωσης, όσο και του συνδικαλιστικού φορέα του 
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αδικοχαμένου εργαζόμενου για τον χώρο και τις συνθήκες του συγκεκριμένου 

ατυχήματος.  Είναι κάτι παραπάνω από προφανές πως  ο χρόνος, ο χώρος και 

οι συνθήκες θανάτου ενός εργαζόμενου στο χώρο της εργασίας του, δεν πρέπει 

και δεν μπορεί να αποτελεί απόρρητο δεδομένο και επτασφράγιστο μυστικό. 

Πρέπει να  διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο 

θάνατο του αδικοχαμένου εργαζόμενου και να αποδοθούν τάχιστα οι ευθύνες 

σε όποιον και όπου αντιστοιχούν. 

 

Με αυτά δεδομένα, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Είστε ενήμερος για την τρομακτική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων 

των τελευταίων ετών και πού τα αποδίδετε; 

2. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε τα εργατικά ατυχήματα να εξαλειφθούν; 

3. Σκοπεύετε να αυξήσετε τους ελέγχους για τις δεδομένες παρανομίες των 

εργοδοτών που οδηγούν στο θάνατο εργαζόμενους εν ώρα εργασίας; 

4. Σκοπεύετε να στελεχώσετε επαρκώς με προσωπικό τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες ώστε να επανέλθει ουσιαστικός κρατικός έλεγχος 

στους χώρους εργασίας για να διασφαλίζεται η προστασία των 

εργαζόμενων; 

    

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 




