
 
 
 

      

Αθήνα, 14/9/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης και αναλυτικής διερεύνησης των αιτιών 
του πρόσφατου θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος που συνέβη σε 
εργοστάσιο στην Αταλάντη Π.Ε., καθώς και ελέγχου του τρόπου λήψης 
των απαραιτήτων μέτρων για την ουσιαστική προστασία των 
εργαζομένων» 

Το απόγευμα του Σαββάτου, 11.09.2021, ένας συμπολίτης μας 

εργαζόμενος, 55 ετών και πατέρας δύο (2) παιδιών, σκοτώθηκε εν ώρα 

εργασίας στην εταιρεία “Atlas Tapes” που εδρεύει στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα δημοσιεύματα του Τύπου, ο αποβιώσας ήταν 

ιδιαιτέρως έμπειρος, καθότι εργαζόταν στη συγκεκριμένη εταιρεία πάνω από 

20 χρόνια. Το παραπάνω συμβάν ήταν το δεύτερο που σημειώθηκε στο εν 

λόγω εργοστάσιο, καθώς προ μηνών ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή 

του εν ώρα εργασίας, γεγονός που εγείρει βάσιμους προβληματισμούς που 

σχετίζονται με την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας ή και της πλημμελούς 

τήρησης αυτών, σε συνδυασμό με την απουσία εφαρμογής ελεγκτικών 

διαδικασιών από πλευράς των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας.  

Λαμβανομένης υπ’ όψιν της διαδικασίας προανάκρισης που έχει ήδη 

εκκινήσει με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο εν λόγω 

τραγικό περιστατικό, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων όφειλουν να διευκολύνουν τη συνεργασία ανάμεσα 

στους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως εκείνους που αποστολή τους είναι η 

προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Εντούτοις, σύμφωνα με τα από 

13.09.2021 δημοσίως αναφερόμενα από πλευράς της Προέδρου του 

Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας1, διαπιστώνεται απροθυμία συνεργασίας από 

πλευράς του Σ.Ε.Π.Ε. Φθιώτιδας, τόσο με το Γενικό Γραμματέα Υγιεινής και 

Ασφάλειας της ΓΣΕΕ, όσο και με το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, σε ό,τι 

 
1 https://bit.ly/2XoXniS  

https://bit.ly/2XoXniS


αφορά τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και αφορούν το εν λόγω 

δυστύχημα, ενώ στο πλαίσιο της ιδίας παρέμβασης, εγείρεται σειρά 

ερωτημάτων που χρήζουν απαντήσεων, από πλευράς των οργάνων που 

επιλαμβάνονται της υπόθεσης.  

Επειδή, η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του δεύτερου αυτού 

τραγικού εργατικού δυστυχήματος, οφείλει να προχωρήσει σε βάθος, από 

πλευράς των εμπλεκομένων οργάνων. 

Επειδή, το ανωτέρω γεγονός, επιβάλλει την εντατικοποίηση των 

ελέγχων από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τη διασφάλιση της τήρησης των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, από πλευράς των 

εργοδοτών.  

Επειδή, αυτήν την ώρα, είναι απολύτως αναγκαία η ουσιαστική 

στήριξη της οικογένειας του θανόντος.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Ποια είναι τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του τραγικού 

εργατικού δυστυχήματος; 

2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το αρμόδιο ή άλλο 

Υπουργείο, προκειμένου να υποστηριχθεί ουσιαστικά η 

οικογένεια του θανόντος συμπολίτη μας; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το αρμόδιο 

Υπουργείο προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενδελεχής και τακτικός 

έλεγχος της τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης 

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 


