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 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Από σήμερα, 9/12, συνάδελφός μας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά, στη μονάδα 

εγκαυμάτων, μετά από εργατικό ατύχημα. 

 

Το εργατικό ατύχημα έγινε στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής σήμερα το 

πρωί, κατά τη διαδικασία ταρίχευσης πτωμάτων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Τοξικά υλικά (φαινόλη και φορμόλη) προκάλεσαν εγκαύματα στο πρόσωπο και 

το θώρακα του συναδέλφου μας. 

 

Η Διεύθυνση του Εργαστηρίου, την περασμένη βδομάδα, αποφάσισε να αντικαταστήσει τα 

βασικά εργαλεία ταρίχευσης, με έναν ψεκαστήρα αμφιβόλου ποιότητας. Προέβη σε αυτή 

την κίνηση, παρά τις σοβαρές ενστάσεις του εξειδικευμένου συναδέλφου μας, με στόχο την 

εντατικοποίηση της δουλειάς και την αύξηση της παραγωγικότητας… 

 

Στο χώρο ταρίχευσης, κατά την ώρα του ατυχήματος, εκτός από το συμβασιούχο 

συνάδελφό μας που εργάζεται 12 χρόνια εκεί, βρισκόταν πτυχιούχος Ιατρικής ο οποίος, 

κατόπιν εντολών της Διεύθυνσης του Εργαστηρίου, συμμετείχε στην ταρίχευση χωρίς να 

έχει καμιά εξειδίκευση και καμιά σχέση με το αντικείμενο. 

 

Κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης, τα τοξικά καυστικά υγρά από το μηχάνημα ψεκασμού 

εκτοξεύτηκαν στο πρόσωπο και το θώρακα του συναδέλφου, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια 

του τη ζωή. Η αντιμετώπιση από τους υπεύθυνους (Καθηγητές Ιατρικής…), αντί της άμεσης 

διακομιδής του συναδέλφου στο νοσοκομείο, ήταν η συνέχιση της δουλειάς τους, λες και 

δε συνέβαινε τίποτα. Αντί να μάθουν από το ένα ατύχημα, να κλείσουν το εργαστήριο και 

να προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, 

προκαλούσαν την τύχη για ένα δεύτερο. Ο συνάδελφος κατάφερε να φτάσει στο 

νοσοκομείο με τη δική μας βοήθεια. 

 

Οι τραγικές έως ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο ταριχευτήριο του ΕΚΠΑ 

είναι γνωστές στους υπεύθυνους. Καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει στην κατεύθυνση της 

βελτίωσής τους. Παρ’ ό,τι προ τετραετίας έγινε ανακαίνιση σε όλο το Εργαστήριο 

Ανατομίας (στα γραφεία των καθηγητών και αλλού), ο συγκεκριμένος χώρος παρέμεινε 

στην οικτρή κατάσταση που ήταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον ευαίσθητο αυτό χώρο της 

Ιατρικής Σχολής δεν είχε γίνει καθαρισμός επί δύο χρόνια, μέχρι πριν 15 μέρες που έγινε, 

χωρίς έκτοτε να επαναληφθεί. 

 

Την περίοδο 2012-2014 το Εργαστήριο Ανατομίας δέχθηκε 90 δωρητές σώματος, όπως 

δήλωναν πρόσφατα στα ΜΜΕ με περηφάνια οι υπεύθυνοι καθηγητές. Με την ίδια 

περηφάνια θα περιέγραφαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει ο μόνος 

εργαζόμενος στο εργαστήριό τους; Με την ίδια άνεση θα ανακοίνωναν το μισθό των 740€ 

που του δίνουν; 

 

Κάθε σορός για να ταριχευτεί απαιτεί την άμεση επέμβαση του ενός και μόνο 

εξειδικευμένου εργαζόμενου που σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Το 80% της 

διαδικασίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 4-6 ώρες από την παραλαβή της σορού. 

Ανεξαρτήτως ωραρίου. Η συντήρηση των σορών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το 

ταριχευτήριο διαθέτει 12 δεξαμενές, εκ των οποίων οι 5 μόνο δουλεύουν, με αποτέλεσμα 

οι σοροί να στοιβάζονται όπως-όπως. Τα καπάκια τους είναι χαλασμένα και αναθυμιάσεις 



από τοξικά υγρά είναι διάχυτες στο χώρο. Όσο για την έκθεση του συναδέλφου μας 

απευθείας στα τοξικά υλικά που χρησιμοποιεί στη δουλειά του; Αυτή καθορίζεται από τον 

όγκο δουλειάς κι όχι από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα: Πόσο ακριβά θέλει το ΕΚΠΑ να πληρώσει ο συνάδελφός μας 

την απασχόλησή του υπό άθλιες συνθήκες και με άθλια αμοιβή; Επισημαίνουμε ότι ο 

εργαζόμενος αυτός, καλύπτοντας ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (όπως και όλοι οι 

συμβασιούχοι του ΕΚΠΑ), είναι που διασφαλίζει τη διεξαγωγή του  μαθήματος της 

Ανατομίας. Χωρίς τη δουλειά του, το εξάμηνο τινάζεται στον αέρα. 

 

Άραγε άνθρωποι όπως ο Αντώνης Σαμαράκης, υπ’ αυτές τις συνθήκες θα ήθελαν να 

εργάζονται εκείνοι που διασφαλίζουν την αξιοποίηση των σωμάτων τους από την επιστήμη, 

σκοπό για τον οποίο τα διέθεσαν μετά θάνατον; 

 

Φυσικά δεν πρόκειται για τη μόνη υπηρεσία του Ιδρύματος στην οποία παραβιάζονται 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Η επίδειξη αδιαφορίας για τις 

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας δεν πλήττει μόνο τους εργαζόμενους. Πλήττει και τους 

φοιτητές του Ιδρύματος. 

 

Κάποιοι επιμένουν να χαρακτηρίζουν “κερατιάτικα” τα χρήματα που απαιτούνται για τη 

διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα 

προβλήματα υγείας που ήδη έχουν ή θα παρουσιάσουν στο μέλλον εργαζόμενοι που 

δουλεύουν με επικίνδυνα υλικά. 

 

Σήμερα, ένας από μας βρίσκεται στο νοσοκομείο, μετά από εργατικό ατύχημα. 

 

Πόσοι ακόμα θα χρειαστούν μέχρι να δώσουν σημασία οι αρχές του ΕΚΠΑ; 

 

Οι ευθύνες των υπευθύνων Καθηγητών του Εργαστηρίου Ανατομίας, του Προέδρου της 

Ιατρικής Σχολής και των Πρυτανικών αρχών είναι δεδομένες. Καταγγέλλουμε την αδιαφορία 

τους. 

 

Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. 

 

Απαιτούμε την κάλυψη όλων των εξόδων μέχρι την πλήρη αποθεραπεία και την άμεση 

αποζημίωση κατά το νόμο του συναδέλφου μας από το ΕΚΠΑ. 

 

Καταγγέλλουμε τις ελλιπείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και απαιτούμε την άμεση 

βελτίωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

 

Να σταματήσουν τώρα οι συνθήκες γαλέρας στο ΕΚΠΑ. 

 

Να τελειώνουμε με την υποκρισία ότι “όλα βαίνουν καλώς”. 

 

Ούτε το προσωπικό αρκεί, ούτε η χρηματοδότηση. Καταγγέλλουμε τη μνημονιακή 

επιχείρηση συρρίκνωσης του δυναμικού και τον οικονομικό στραγγαλισμό των υπηρεσιών 

του δημοσίου. 

 

Άμεση και απευθείας πρόσληψη όλου του προσωπικού που απαιτείται τώρα με συνθήκες 

μόνιμης και σταθερής δουλειάς. 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας 

Ζαχαρίας Τριγάζης                Μαρλέν Λογοθέτη 

 



 
 

 


