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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το παραλίγο πολύνεκρο ατύχημα σήμερα στην σήραγγα εκτροπής του
Αχελώου στην περιοχή Αγορασιά, στο Μουζάκι Καρδίτσας αν δεν χτυπήσει
καμπανάκι στην Κυβέρνηση, στο Υπουργείο Απασχόλησης είναι βέβαιο ότι τα
ατυχήματα καθημερινά θα πολλαπλασιάζονται και ειδικά στο συγκεκριμένο έργο ο
κίνδυνος μεγάλου ατυχήματος είναι προ των πυλών. Μόνο την περασμένη
εβδομάδα είχαμε τρεις οικοδόμους.
Σήμερα στην σήραγγα εκτροπής του Αχελώου από την μεριά της
Αγορασιάς, φορτηγό που έμπαινε στην σήραγγα τράκαρε, έγινε έκρηξη και πήρε
φωτά. Μέσα στην σήραγγα σε βάθος τριών χιλιομέτρων δούλευαν επτά εργάτες
που ευτυχώς γλίτωσαν από θαύμα από την έκρηξη και τους καπνούς.
Ορισμένα ερωτήματα είναι αμείλικτα για την εταιρία και για την επιθεώρηση
εργασίας της περιοχής:
1. Η εταιρία είχε ενημερώσει την Επιθεώρηση Εργασίας ότι διακόπτει τις
εργασίες για καλοκαίρι την 1η Αυγούστου. Πως όμως δούλευε, με ποιανού
ευθύνη, ποιος έκανε χρέη μηχανικού ασφαλείας; Έλεγξε η Επιθεώρηση την
διακοπή των εργασιών;
2. Τι μετέφερε το φορτηγό και προκλήθηκε έκρηξη και στην συνέχεια
φωτιά;
3. Είχε δίπλωμα ο οδηγός και αν δεν είχε ποιος τον υποχρέωσε να
ανέβει στο αυτοκίνητο;
4. Στην σήραγγα υπήρχαν φιάλες οξυγόνου με τις κατάλληλες μάσκες
ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να τις χρησιμοποιήσουν οι εργάτες;
5. Υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία από το μέτωπο της σήραγγας με τον
Μηχανικό Ασφαλείας απέξω;
Η Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα καταγγείλει την ασυδοσία της
εργοδοσίας στο συγκεκριμένο έργο, σημειώνουμε ότι στην ίδια σήραγγα από την
μεριά της Δρακότρυπας γινόταν έκρηξη στα 12 χιλιόμετρα βάθος με 400 κιλά
δυναμίτιδα και οι εργαζόμενοι ήταν μέσα στην στοά και χωρίς καμιά προστασία.
Τα όποια μέτρα βελτίωσης στην συγκεκριμένη σήραγγα μετά από
παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στον Ειδικό Γραμματέα του ΚΕΠΕΚ κ.
Κατσακιώρη είναι σίγουρο ότι θα ατονήσουν αν δεν γίνονται συχνοί και εντατικοί
έλεγχοι.
Την ευθύνη για την τραγική κατάσταση στο συγκεκριμένο έργο και
γενικότερα την φέρνουν ακέραια σημερινή και προηγούμενη Κυβέρνηση. Είναι οι

πρώτοι υπεύθυνοι και ηθικοί αυτουργοί στα εγκλήματα που γίνονται στους
χώρους δουλειάς. Αν σε ένα τέτοιο έργο η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να πάει
από τα Τρίκαλα 1 ώρα δρόμο για να κάνει έλεγχο και αυτό σπάνια και αν έχει
προσωπικό είναι φανερό που είναι οι ευθύνες και ποιοι βάζουν πλάτες στην
ασυδοσία της εργοδοσίας.
Αν η Κυβέρνηση συνεχίσει να κλείνει τα αυτιά της στις προτάσεις της
Ομοσπονδίας μας, στην πρόταση του ταξικού κινήματος είναι σίγουρο ότι ο
αριθμός των νεκρών και σακατεμένων εργατών θα πολλαπλασιάζεται.
Η Ομοσπονδία μας 2 μήνες έχει ζητήσει συνάντηση με την λαλίστατη, κατά
τα άλλα, Υφυπουργό Απασχόλησης κ. Καλαντζάκου και την αρνείται πεισματικά.
Ζητάμε να παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής και της
ακεραιότητας των οικοδόμων και των άλλων εργαζομένων στα έργα και στις
κατασκευές.
– Εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς, βαριά
πρόστιμα στους παραβάτες κι κυρίως διακοπή των εργασιών.
– Να ενισχυθούν τα ΚΕΠΕΚ με ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
– Να εξοπλιστούν οι μηχανισμοί ελέγχου με τα απαραίτητα και
κατάλληλα όργανα για να είναι αποτελεσματικοί στην δουλειά τους.
– Οι μηχανικοί ασφαλείας να πάψουν να
είναι υπάλληλοι του
εργοδότη, να πάψει ο εργοδότης να ελέγχει τον εαυτό του.
– Δημιουργία κρατικού σώματος τεχνικών ασφαλείας και γιατρών
εργασία ενταγμένο στο Δημόσιο σύστημα υγείας. Καταργηση των ιδιωτικών
εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης και της ανάθεσης
καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας στους εργοδότες.
Καλούμε τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στον κλάδο να απαιτούν την
ουσιαστική προστασία της ζωής τους, να μην υποκύπτουν στις πιέσεις της
εργοδοσίας, να δυναμώσουν τα συνδικάτα μας, τον αγώνα μας για να βάλουμε
φρένο στην ασυδοσία της Κυβέρνησης και της εργοδοσίας.
Να καταδικάσουν μαζικά τα κόμματα της πλουτοκρατίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, να
δυναμώσουν το μέτωπο της αντίστασης, της ανατροπής.
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