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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Υγιεινή και Ασφάλεια
της Εργασίας
σε βιομηχανία και κατασκευές
Ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, αλλά παράλληλα, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, θα εξετασθούν τρόποι
αποτελεσματικότερης λειτουργίας του.
Μάλιστα μέχρι το τέλος του ερχομένου Μαρτίου, θα ληφθούν αποφάσεις για τους τρόπους ενίσχυσης
του ΣΕΠΕ, ενδεχομένως με τη συνένωση του με κάποια άλλη υπηρεσία, όπως ανακοίνωσε ο Ειδικός
Γραμματέας Συντονισμού Οργανισμών & Φορέων του Υπουργείου, Ευγένιος Παπαδόπουλος, κατά την
ομιλία του στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στη παραγωγική διαδικασία.
Βιομηχανία, Τεχνικά Έργα- Οικοδομές».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Money Show, ο κ.
Παπαδόπουλος είπε ακόμη ότι το Υπουργείο εξετάζει, ειδικά για το τομέα των κατασκευών, εάν στο
προϋπολογισμό των έργων μπορεί να εγγραφεί ξεχωριστό κονδύλι αποκλειστικά για τη κάλυψη θεμάτων
ασφαλείας. Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσπαθεί για την επιδότηση της
αντικατάστασης παλαιών γραμμών παραγωγής, οι οποίες εγκυμονούν περισσοτέρους κινδύνους για τη
πρόκληση εργατικών ατυχημάτων.
Ο Ειδικός Γραμματέας, εκπροσώπησε το Υπουργείο στην ημερίδα και μετέφερε στους διοργανωτές τη
πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιτουρίδη, για συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, με το προεδρείο και
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του
Επιμελητηρίου επί θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Στη θωρακισμένη με νόμους και θεσμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, 1.800 εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν ανά
ώρα , με ένα θανατηφόρο ανά δίωρο. Τα στοιχεία αυτά, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Σάκης Τζακόπουλος, απαιτούν να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και για την ελληνική βιομηχανία και κατασκευή, που αποτελούν το πυρήνα του
δευτερογενούς τομέα, με το 21% της Ακαθάριστης Παραγόμενης Αξίας πανελλαδικά .
Το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, προσέθεσε ο κ. Τζακόπουλος, πέραν όλων των προφανών
ωφελημάτων για τους εργαζομένους, τους εργοδότες και τη κοινωνία, είναι και σημαντικό εφόδιο για την
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και το κατασκευαστικό τομέα.
Κανένα εργατικό ατύχημα δε συνέβη στο βιομηχανικό συγκρότημα των ΕΛΠΕ, στο 11μηνο του 2006 , ενώ
κατά το 2005, συνέβησαν δύο, όπως είπε ο Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας των ΕΛΠΕ κ. Αναστάσιος
Κηροπλάστης, ο οποίος παρουσίασε σύστημα υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζει ο όμιλος και το
οποίο συνδέεται με τη προστασία του περιβάλλοντος.
Οι κρίσιμες λέξεις για τα ΕΛΠΕ είναι πρόληψη και εκπαίδευση. Στην αρμόδια Διεύθυνση του
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης απασχολούνται 44 άτομα, το έργο της οποίας συνεπικουρούν Επιτροπές
Ασφαλείας. Τηρούνται οι διεθνείς κώδικες, η Κοινοτική και εθνική νομοθεσία ενώ εφαρμόζεται η
οδηγία SEVESO II.
Επί 24ωρου βάσεως παρακολουθείται το σύστημα και γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, ενώ επίσης
παρέχεται συνεχής ιατρική κάλυψη.
Στη βιομηχανία ΖΑΝΑΕ, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες στη παραγωγή, λειτουργούν και ως
προληπτικά μέτρα για τυχόν εργατικά ατυχήματα, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού, αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειας για την ασφάλεια και τη προστασία της υγείας των εργαζομένων.
Όπως είπε ο Διευθυντής του εργοστασίου ζύμης και βελτιωτικών αρτοποιίας της ΖΑΝΑΕ, Στυλιανός
Κουρκούδιαλος, η εταιρεία συνεργάζεται και με εξωτερικούς εκπαιδευτές ασφάλειας, ενώ συνεργασία
υπάρχει και με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕ) όπως και με το
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ( ΚΕΠΕΚ).
Η υγιεινή και ασφάλεια στα δημόσια έργα και ειδικά σε ένα μεγάλο και σύνθετο τεχνικό έργο, όπως αυτό
της Εγνατίας Οδού, δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους αλλά συχνά και τις γειτονικές κοινότητες και
οικισμούς, απαιτεί δε σχολαστική προετοιμασία και συντονισμό ενεργειών.
Όπως είπε ο πολιτικός μηχανικός και εργοταξιάρχης Νικόλαος Σπυριδωνάκος, πολύ σημαντική είναι η
σωστή προετοιμασία του εργοταξίου, η ευταξία στο έργο, όπως και η συντήρηση των μηχανημάτων, αν

μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι σε ένα εργοτάξιο της Εγνατίας Οδού απασχολούνται περί τα 400 άτομα και
γίνεται χρήση μεγάλων μηχανημάτων.
Επίσης, στα σχέδια πρόληψης ατυχημάτων στα έργα οδοποιίας, λαμβάνονται υπόψη ειδικές συνθήκες
και πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την εργασία σε ύψος, τη
παράλληλη οδική κυκλοφορία κ.αλ.
Το μεγάλο οικοδομικό έργο του εμπορικού  ψυχαγωγικού κέντρου Mediterranean Cosmos,
ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα θανατηφόρο ατύχημα και αυτό γιατί εργολάβος και υπεργολάβοι τήρησαν
ευλαβικά αυστηρές διαδικασίες που παρακολουθούσαν συνεχώς ο τεχνικός και ο συντονιστής ασφαλείας.
Όπως ανέφερε ο τεχνικός ασφαλείας του έργου, μηχανολόγος μηχανικός Αθανάσιος
Γκολφινόπουλος, υπήρχε έλεγχος μηχανημάτων και υλικών. Τα μηχανήματα ήταν πιστοποιημένα και οι
χειριστές αδειούχοι. Ήταν σε εφαρμογή μέτρα όπως: Έλεγχος εισόδων , εξόδων και περίφραξης του
έργου. Συλλογή υπολοίπων υλικών ( ξύλα, μέταλλα κ.αλ.). Απαγόρευση ανάματος φωτιάς κ.αλ.
Επίσης, το ΕΚΑΒ εκπαίδευσε το προσωπικό ενώ υπήρχε ιατρείο στο χώρο, γιατρός εργασίας που
τηρούσε και αρχείο των εργαζομένων.
Τα σημεία στα οποία όλοι οι ομιλητές εστίασαν ήταν αυτό της εκπαίδευσης των εργαζομένων, της τήρησης
των ελεγκτικών διαδικασιών, της εφαρμογής μέτρων πρόληψης αλλά και της ύπαρξης σχεδίου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

