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Θέκα: Άιινη τξεηο εξγαδόκελνη λεθξνί από ειεθτξνπιεμία στελ Ακάξπλζν Εύβνηαο 

 

Είκαζηε  ζπγθινληζκέλνη  από  ην ρζεζηλό  δπζηύρεκα  ζηελ  Ακάξπλζν  Εύβνηαο, κε  ηξεηο  λεθξνύο  

εξγάηεο  θαη έλαλ ζνβαξά ηξαπκαηία, γνλείο όινη κηθξώλ παηδηώλ.  

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΕΤΕΕ ζπλ. Αλδξέαο Σηντκελίδεο βξίζθεηαη ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, σο 

Γξακκαηέαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο ΓΣΕΕ, από ερζέο ην απόγεπκα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΕΝΟΠ 

ΔΕΗ Γηώξγν Αδακίδε, ηνλ Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Ηιεθηξνηερληηώλ Αιέμαλδξν Φιέγγα, ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Εξγαηηθνύ Κέληξνπ Φαιθίδαο Δεκήηξε Μνύληξηρα θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Έλσζεο    

Τερληθώλ ΔΕΗ Κώζηα Μαληάηε, γηα ηα αίηηα ηνπ δπζηπρήκαηνο  αιιά θαη γηα λα ππάξμεη              

ζπληνληζκόο γηα ηηο επόκελεο ελέξγεηέο καο. Παξάιιεια έρεη επηθνηλσλήζεη θαη κε ηηο αξκόδηεο    

ππεξεζίεο ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο. 

Τηο επόκελεο ώξεο αλακέλεηαη ζπλνκηιία κε ηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο θ. Φαηδεδάθε, ηνλ Υπνπξγό   

Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο θ. Σθξέθα θαη ηνπο επηθεθαιήο ηεο εξγνιαβηθήο εηαηξείαο Ειιάθησξ, 

ώζηε λα ππάξμεη πιήξεο θαη νπζηαζηηθή δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ.  

Τν 2021 δελ κπνξεί ε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαμηώλεηαη κε ηέηνηνλ ηξόπν ιόγσ ηεο                

εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ειιείςεσλ ησλ εξγνδνηώλ ζηα ζέκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Εξγαζία.  

Είλαη παζηθαλέο όηη νη επζύλεο είλαη πην ςειά από ηνλ εξγνδεγό θαη ηνλ κεραληθό. Δπζηπρώο ζηα 

ηερληθά έξγα ν πίλαθαο ησλ απσιεηώλ ζπλαδέιθσλ καο κεγαιώλεη.   

Η έιιεηςε Κιαδηθώλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο κε επζύλε ησλ εξγνδνηώλ ηνπ ηερληθνύ 

θιάδνπ θαη ε κηζζνινγηθή ππνβάζκηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνκέα, ε ζηειέρσζε πνιιώλ            

ζπλεξγείσλ δίρσο αδεηνύρνπο εγθαηαζηάηεο, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο όπνπ εξγνηαμηάξρεο, 

επηβιέπνληεο κεραληθνί, εξγνδεγνί θαη εξγαηνηερλίηεο αλαιακβάλνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε               

εμσπξαγκαηηθώλ ζηόρσλ πινπνίεζεο ηερληθνύ έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, ε απνπζία ειέγρσλ 

από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη νη ειιείςεηο ζηα κέζα θαη ζηηο ζπλζήθεο γηα Υγηή θαη Αζθαιή     

Εξγαζία, δεκηνπξγνύλ  ηξνκαθηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Καη όια απηά ζε έλαλ θιάδν πνπ       

ζύκθσλα κε ηηο κεληαίεο θαη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ηεο ΕΛΣΤΑΤ, δελ έρεη πιεγεί νηθνλνκηθά από ηελ 

παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ. 
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Παξάιιεια θαη εκείο σο Σπλδηθάηα πξέπεη λα δπλακώζνπκε ηηο δνκέο καο θαη λα εληζρύζνπκε ηελ 

ζπκκεηνρή θαη ηελ εθπξνζώπεζή καο ζηα ζεζκηθά όξγαλα ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε                    

απνηειεζκαηηθά απηόλ ηνλ θπθεώλα. 

Τηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο ζα αλαιεθζνύλ πξσηνβνπιίεο ηόζν γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ               

ζπγθεθξηκέλνπ πνιύλεθξνπ δπζηπρήκαηνο όζν θαη γηα ηε θαηά δπλαηό κεγαιύηεξε απνηξνπή,      

αλαιόγσλ ηξαγηθώλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 

Εθθξάδνπκε ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα καο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ λεθξώλ εξγαηνηερληηώλ. 

 

 

Τν ΔΣ τεο ΟΣΕΤΕΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


