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Η  Διοίκηση του εργατικού κέντρου Κορίνθου είναι βαθιά συντετριµµένη από 
το τραγικό εργατικό δυστύχηµα που συνέβη σήµερα Κυριακή 31/7/22. Ακόµη ένας 
συνάδελφος µας περίπου 30 χρονών δεν γύρισε στους οικείους του από την 
εργασία του και προστέθηκε στην θλιβερή λίστα των συναδέλφων µας που 
χάνουν την ζωή τους αγωνιζόµενοι για την επιβίωση . 

Τα εργατικά ατυχήµατα και δυστυχήµατα στην περιοχή µας τείνουν να 
γίνουν καθηµερινότητα, φαινόµενο που οφείλετε στην ακραία εντατικοποίηση της 
εργασίας από την εργοδοσία, που στο βωµό του κέρδους δεν υπολογίζει τίποτα 
ούτε την ανθρώπινη ζωή, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδηµάτων της τα 
µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία . 

Εδώ υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες από το υπουργείο εργασίας που από 
την µια µεριά έχει κάνει πολύ εύκολο στους εργοδότες το να παρακάµπτουν την 
εργατική νοµοθεσία και ιδιαίτερα σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας και από την 
άλλη µεριά έχει απαξιώσει και αφήσει στην τύχη τους τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς που θα µπορούσαν να αποτρέψουν το να χάνονται ζωές. 

Η προσπάθεια απεµπόλησης του πολιτικού κόστους, από τις ευθύνες που 
φέρει ακέραιες το υπουργείο για τον σύγχρονο εργασιακό µεσαίωνα που επικρατεί 
σε σχεδόν όλους τους χώρους δουλειάς ,δεν µπορεί να συνεχιστεί .Απαιτούµε να 
ενισχυθούν στο έπακρο όλοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί και ιδιαίτερα το ΣΕΠΕ ,που 
ακόµη και σήµερα οι ελεγκτές δεν ξέρουν αν θα έχουν την οικονοµική κάλυψη που 
απαιτείτε για την επιτέλεση του έργου τους (έξοδα κίνησης κλπ.),έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα πλέγµα σεβασµού έστω και αυτής της ελλιπούς εργατικής 
νοµοθεσίας για να µην έχουµε άλλες χαµένες ζωές συναδέλφων . 

Η σκέψη µας αυτήν την στιγµή είναι µε τους οικείους του συναδέλφου και 
τους εκφράζουµε τα ειλικρινή συλλυπητήρια µας . 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου θα πιέσει προς πάσα 
κατεύθυνση για την διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του 
συναδέλφου όπως και για την απαρέγκλιτη τήρηση σε όλους τους χώρους των 
µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

                                              Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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