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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πάγια θέση και αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ήταν διαχρονικά η αναβάθμιση, η
ενίσχυση και η πλήρης αυτονομία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
έτσι ώστε να μην επηρεάζεται και κατευθύνεται από την εκάστοτε πολιτική αρχή και
απρόσκοπτα και αντικειμενικά να διενεργεί τους καθορισμένους ελέγχους και να
διερευνά τις καταγγελίες που γίνονται από εργαζόμενους ή τους Συλλόγους-Σωματεία για
την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την καταπάτηση των εργασιακών μας
δικαιωμάτων.
Ειδικότερα μετά τον μακρύ κατάλογο των νεκρών και των τραυματιών στην
οικογένεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με
παρέμβαση της στο Υπουργείο Εργασίας είχε ζητήσει και επιτύχει σε ένα βαθμό ο
ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) να ισχυροποιηθεί ώστε να αποτελεί
ουσιαστικό πρόσκομμα στην αυθαιρεσία των αιρετών-εργοδοτών ειδικότερα σε θέματα
Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.
Δυστυχώς η αξία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία της, καθώς και οι
αυστηρές κυρώσεις σε όσους δεν την σέβονται, δεν φαίνεται να ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα τη νέα κυβέρνηση αφού, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης
της χώρας, αποφάσισε την κατάργηση της αυτοτέλειας του Σ.ΕΠ.Ε. και την υπαγωγή του
στη Γενική Γραμματεία Εργασίας γεγονός που συνιστά την σαφή υποβάθμισή του.
Για εμάς η αυτοτέλεια, η ουσιαστική και ανεξάρτητη λειτουργία του Ελεγκτικού
Σώματος (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αδιαπραγμάτευτη.
Η θεσμική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η πάταξη της
παραβατικότητας και της αυθαιρεσίας των αιρετών-εργοδοτών είναι ΚΟΚΚΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ.
Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα και να νομοθετήσει την
αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε επιτέλους να μπει ένα τέλος
στον μακρύ κατάλογο νεκρών και τραυματιών που έχουμε θρηνήσει ως σήμερα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και να διασφαλιστεί η προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας
των εργαζομένων από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες καθώς και η αυστηρή τιμωρία όσων
παραβαίνουν την Εργατική Νομοθεσία.
Τραγική ειρωνεία, την ώρα που γράφονταν αυτή η Ανακοίνωση, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση θρηνεί έναν ακόμα συνάδελφο που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας
στο Χ.Υ.Τ.Α. του Νομού Σερρών μεγαλώνοντας έτσι κι άλλο τον «μαύρο κατάλογο».
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