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Επανερχόμαστε για μια ακόμα φορά ζητώντας την άμεση σύγκλιση του ΔΣ για την εξέλιξη της πανδημίας και στον 

εργασιακό μας χώρο. Μετά την τραγική κατάληξη του συναδέλφου , έχουμε σωρεία κρουσμάτων και καμία 

πραγματικά διαδικασία από πλευράς Διοίκησης τόσο σε θέματα ιχνηλάτησης όσο και αμεσότητα στην λήψη 

προληπτικών μέτρων. Αντ αυτών βλέπουμε ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της επιδημίας τα μέτρα προστασίας να 

παραμένουν ελλιπή , το προεδρείο να ξεπλένει με κάθε τρόπο την προχειρότητα κυβέρνησης , υπουργείου και 

Διοίκησης  ουσιαστικά αδιαφορώντας για την έξαρση κρουσμάτων στον εργασιακό χώρο. Ήδη αυτή την στιγμή στο 

ΑΣ Πειραιά έχουμε τουλάχιστον 8 διαγνωσμένα κρούσματα  που αφορούν μόνο εργαζόμενους εντός αμαξοστασίου 

μη γνωρίζοντας απ την μεθοδευμένη απόκρυψη από πλευράς Διοίκησης περαιτέρω αριθμό. Αξιοσημείωτο δε είναι 

πως η  διαχείριση της επιδημίας των υγειονομικών μέτρων και προτάσεων ΔΕΝ έχει ανατεθεί στην καθ ύλην 

αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας και Πρόληψης που απαρτίζετε από επιστήμονες γιατρούς αλλά έχει ανατεθεί σε 

κάποιο τμήμα με την ονομασία «διασφάλισης ποιότητας» με υπεύθυνο ΜΗΧΑΝΙΚΟ τεχνολογικής   εκπαίδευσης 

που καμία σχέση δεν έχει με ιατρικά θέματα και δεν αφήνουμε καμία αιχμή για την τεχνολογική της κατάρτιση  

αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν έχει ιατρικές γνώσεις  , ενώ στην ιατρική υπηρεσία και στους γιατρούς  εργασίας , για 

λόγους που τους γνωρίζει η διοίκηση  , δεν τους  έχει ανατεθεί η παραμικρή συμμετοχή σ ένα θέμα για το οποίο 

είναι οι μόνοι αρμόδιοι.  Παρεμπιπτόντως επειδή σαν προεδρείο  επικαλείστε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την 

αυστηρή εφαρμογή τους , ένα απ τα πολλά θέματα συζήτησης στο ΔΣ που απαιτούμε  να  συγκαλέσετε είναι  και το 

αν έγινε έγκαιρα η εφαρμογή του άρθρου 3.3 του πρωτόκολλου διαχείρισης κρουσμάτων του ΕΟΔΥ τουλάχιστον 

στην περίπτωση του ΑΣ Πειραιά .   
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