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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Είκοσι σχεδόν ημέρες από τότε που έγινε γνωστό ότι εργαζόμενοι στην κονσερβοποιία
της εταιρείας «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό και σχεδόν
δέκα μέρες από το κλείσιμο του εργοστασίου, κι ενώ τα κρούσματα είναι πια εκατοντάδες,
εργαζόμενοι της επιχείρησης

νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, στις περιφερειακές ενότητες

Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Πιερίας επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού, αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τόσο από την
εργοδοσία όσο και από την κυβέρνηση τα ερωτήματα σχετικά με το πώς και το γιατί το
συγκεκριμένο εργοστάσιο μετατράπηκε σε υγειονομική βόμβα για τη Βόρεια Ελλάδα.
Και αναφερόμαστε στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, επειδή, το Κράτος, σύμφωνα με
το Σύνταγμα, έχει υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, ενώ ο εργοδότης,
σύμφωνα με την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και την υποχρέωση να παίρνει όλα τα
αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κάθε κίνδυνο που μπορεί να
απειλήσει την υγεία τους.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας ως συνδικαλιστικής οργάνωσης που
αγωνίζεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και της ευθύνης μας
έναντι της κοινωνίας, ρωτάμε την εταιρεία «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» σχετικά με
τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις της:
- Γιατί δεν ενημέρωσε έγκαιρα και έγκυρα τους εργαζομένους της για τον κίνδυνο
λοίμωξης από τον κορωνοϊό και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στο εργοστάσιο;
- Γιατί δεν τηρούσε τον επιτρεπόμενο από τον νόμο αριθμό των επιβατών εργαζομένων, που μεταφέρονταν με λεωφορεία στο εργοστάσιό της;
- Γιατί δεν οργάνωσε με τέτοιο τρόπο τον χρόνο εργασίας, ώστε να υπάρχει σταδιακή
προσέλευση των εργαζομένων στην επιχείρηση;
- Γιατί δεν έλαβε μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού κατά το διάλειμμα, στα
αποδυτήρια και στο κυλικείο;

- Γιατί δεν υπήρξε επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων και των τρίτων για
την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής;
- Υπήρξε συστηματικός καθαρισμός των χώρων και των επιφανειών εργασίας, των
κοινόχρηστων χώρων, του εξοπλισμού εργασίας και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων
που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο;
- Υπήρξε επικαιροποίηση της «Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» ως προς την
αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού;
- Υπήρξαν συστάσεις και οδηγίες του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας
σχετικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της χωροταξικής θέσης των εργαζομένων, την οργάνωση
του χρόνου εργασίας και γενικά με τα μέτρα που όφειλε να λάβει η εταιρεία για την προστασία
των εργαζομένων ή και με την αναστολή της λειτουργίας της; Ποιες συγκεκριμένα; Πότε
δόθηκαν; Τηρήθηκαν οι οδηγίες αυτές;
- Γιατί, ενώ γνώριζε την ύπαρξη κρουσμάτων τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου, δεν
ανέστειλε αμέσως τη λειτουργία του εργοστασίου και άφησε να περάσουν οι μέρες, ώσπου να
το κάνει;
- Γιατί απολύθηκαν εργαζόμενοι, που ενημέρωσαν την επιχείρηση ότι παρουσιάζουν
συμπτώματα της ασθένειας;
- Γιατί καθυστέρησε να ενημερώσει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας;
- Αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι το εργοστάσιο έκλεισε με το τέλος της συγκομιδής
του ροδακίνου ;
Ρωτάμε την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας και τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες
τους:
- Γιατί δεν επέβλεψαν αν η συγκεκριμένη επιχείρηση (αλλά και οι άλλες παρόμοιες της
Π.Ε. Πέλλας) τηρούσε τις προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία και ειδικότερα αν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και προστασία των
εργαζομένων έναντι του κορωνοϊού;
- Γιατί δεν άσκησαν ποτέ έλεγχο στους χώρους εργασίας για το αν λήφθηκαν και αν
τηρούνταν τέτοια μέτρα;
- Γιατί με τα πρώτα κρούσματα στο εργοστάσιο δεν κινητοποιήθηκε αμέσως κανένας
κρατικός μηχανισμός;
- Γιατί καθυστέρησε το κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. να μεταβεί στο εργοστάσιο, για να πάρει
δείγματα από τους εργαζόμενους;

- Γιατί άργησε η διαδικασία διενέργειας τεστ για τους εργαζόμενους και ιχνηλάτησης των
συγγενών και των επαφών τους;
- Πόσα τέστ και πόσες ιχνηλατήσεις έγιναν και πότε; Ποια τα επίσημα αποτελέσματα;
- Ποιοι αποφάσισαν, ενώ γνώριζαν την εστία μετάδοσης, να συνεχιστεί η λειτουργία του
εργοστασίου σε συνθήκες που αποδεδειγμένα δεν επέτρεπαν την τήρηση των απαραίτητων
υγειονομικών μέτρων;
- Γιατί χρειάστηκε να φθάσουν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στον αριθμό 114, για να
ληφθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης;
Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην περιοχή μας δεν ήταν ούτε
απρόσμενη ούτε αναπόφευκτη. Οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένες αιτίες.
Γι’ αυτό και ζητάμε:
- Να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν κυρώσεις όπου χρειάζεται.
- Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.
- Να επιβληθεί η συμμόρφωση των εργοδοτών στα υγειονομικά πρωτόκολλα με τους
αναγκαίους ελέγχους από την πλευρά της Πολιτείας,
- Να διασφαλιστούν οι θέσεις και οι σχέσεις εργασίας, τα μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα όλων των εργαζομένων.
- Να ενισχυθεί η Επιθεώρηση Εργασίας,
- να επαναλειτουργήσει στον Νομό Πέλλας το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής
Επιθεώρησης Εργασίας (που έκλεισε που 2014)
Να ενισχυθούν τα νοσοκομεία του νομού μας και το δημόσιο σύστημα υγείας.
Καλούμε τους εργαζόμενους:
- Να οργανωθούν στα σωματεία και το Εργατικό Κέντρο
- Να αγωνιστούν μέσα από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις για την προστασία της
ζωής, της υγείας και της ασφάλειάς τους, για την απόκρουση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, για
καλύτερους όρους και συνθήκες δουλειάς, για αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπή ζωή.
Γιατί οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη!
Η Διοίκηση
του Εργατικού Κέντρου της Π.Ε. Πέλλας

ΥΓ. Η εταιρεία «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» απέστειλε εξώδικο στην Πρόεδρο του
Εργατικού Κέντρου για δηλώσεις της στα ΜΜΕ. Δηλώνουμε πως τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται
να μας εκφοβίσουν και να μας κάνουν να σταματήσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των
συμφερόντων των εργαζομένων. Το εξώδικο όμως αυτό αποτελεί και μια απάντηση - απόδειξη
προς εκείνους τους λίγους, που συστηματικά συκοφαντούν τα εκλεγμένα όργανα και
υπονομεύουν την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, για το ποιον οι εργοδότες
θεωρούν πραγματικό αντίπαλό τους.
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