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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους  Βουλευτές, κ. κ.  Κατσώτη Χ.,
Συντυχάκη Εμμ.  και Τάσσου Σ. , σας πληροφορούμε τα εξής :

Α)  Στην επιχείρηση Waste Solution (που έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης στο νομό Ηρακλείου)
έχουν γίνει περισσότεροι από δέκα έλεγχοι-επανέλεγχοι από τον Ιούνιο του 2016 έως και  27/12/2017
και αρκετές συναντήσεις με την εργοδοσία, τον Τεχνικό Ασφαλείας , τον Γιατρό Εργασίας  και τους
εκπροσώπους  τον  εργαζομένων. Επιπλέον,  με  παρότρυνσή  του  Τοπικού  Τμήματος  Επιθεώρησης
Ηρακλείου,,  επειδή  η  προηγούμενη  Επιτροπή  Υγείας  &  Ασφάλειας  των  Εργαζομένων  (ΕΥΑΕ)  είχε
ατονήσει, συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 νέα Επιτροπή, ενώ καινούρια ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικών Υπηρεσιών
Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων) ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών με  Τεχνικό Ασφαλείας  και
Γιατρό Εργασίας.  

Β) Με τη συνεχή προσπάθεια του τμήματος Ηρακλείου  όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά
βήματα  σχετικά  για  τη  βελτίωση  των  μέτρων  Ασφάλειας  &  Υγείας  στην  επιχείρηση.  Ενδεικτικά
αναφέρονται:

1) Τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος εξαερισμού και ψύξης στο χώρο παραγωγής
2) Τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος υδρονέφωσης
3) Ερμάρια για όλους του εργαζόμενους
4) Αεροκουρτίνες στο χώρο ανάπαυσης
5) Λειτουργία νιπτήρων και ντουζ ανδρών και γυναικών
6) Ασφαλτόστρωση   του   περιβάλλοντος   χώρου  και   διαγράμμιση κυκλοφορίας οχημάτων σε αυτόν
7) Αγορά και λειτουργία   πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων για να μη μεταφέρονται μικρόβια στις
κατοικίες
8) Πλήρης ιατρική παρακολούθηση με εμβολιαστική κάλυψη σε όλους τους εργαζόμενους
9)  Με παρέμβαση της  Επιθεώρησης έγινε συνάντηση με τον αρμόδιο  αντιδήμαρχο καθαριότητας  με
καθορισμό και εκτέλεση δράσεων ενημέρωσης του κοινού για την ανακύκλωση. Ιδιαίτερη μνεία έγινε
στην απόρριψη βελονών στους κάδους ανακύκλωσης από ιατρεία και παρόχους υγείας.  Ο ιατρικός
σύλλογος  με επιστολή του ενημέρωσε τα μέλη του για το θέμα, ενώ ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει
και στην επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες εφόσον αυτοί ταυτοποιηθούν.

Γ) Όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα η συντριπτική  πλειοψηφία αυτών  συνίσταται σε τσιμπήματα
από βελόνες. Στους εργαζόμενους χορηγούνται γάντια τα οποία όμως δεν είναι αδιάτρητα διότι με τη
συνεχή  χρήση  των  δακτύλων  κατά  τη  διαλογή  η  χρήση  αυτών  θα  δημιουργούσε,  λόγω  της
σκληρότητας, σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα στους εργαζόμενους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα
υπόλοιπα ατυχήματα αφορούν: 
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1) Ένα  εξάρθρωμα ώμου (αναρρωτικής αδείας 4 εβδομάδων) για το οποίο συντάχτηκε έκθεση στην
οποία επισημάνθηκαν οι  παραβάσεις   και  έχει  σταλεί  στον  εισαγγελέα ως μηνυτήρια αναφορά. Να
σημειωθεί ότι κατόπιν του ελέγχου από το τμήμα επιθεώρησης Ηρακλείου, η επιχείρηση υλοποίησε τις
ελλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα το ατύχημα.

2) Δύο ατυχήματα, κάταγμα δακτύλου και συνδεσμική κάκωση χεριού (6 και 7 ημερών αναρρωτικής
αδείας αντίστοιχα), για τα οποία συντάχθηκαν εκθέσεις από τις οποίες δεν προέκυψαν ελλείψεις στα
μέτρα ασφαλείας

3) Δύο ατυχήματα, κάκωση γόνατος και κάκωση άκρος χειρός (5 και 15 ημερών αναρρωτικής άδειας
αντίστοιχα) συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις και διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Επιθεώρηση Ηρακλείου, για την συγκεκριμένη επιχείρηση, είναι σε συνεχή
επαφή με  τον  πρόεδρο  του  Εργατικού  Κέντρου (με  τον  οποίο  έχουν επισκεφτεί  μαζί  το  χώρο  της
επιχείρησης),  ενώ  οι  έλεγχοι  και  επανέλεγχοι  πραγματοποιούνται  παρουσία  εκπροσώπων  των
εργαζομένων οι οποίοι γίνονται γνώστες των διαλαμβανομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία μας τόσο στο πλαίσιο μας προγραμματισμένης δράσης , όσο
και  ανταποκρινόμενη  σε  κάθε  σχετικό  αίτημα  των  εργαζομένων  και  των  εκπροσώπων  τους,  θα
συνεχίσει να προβαίνει σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 

                                                                                                         Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                                       Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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