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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι κατασκευές έχουν τα πρωτεία
στα εργατικά ατυχήματα
Οι κατασκευές διεκδικούν την πρώτη θέση στα εργατικά ατυχήματα με ποσοστό
25,4% και από αυτά τα περισσότερα συμβαίνουν στα οικοδομικά έργα, ιδιωτικά
και δημόσια, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων αφορά
πτώσεις εργατών.
Τα θέματα πρόληψης του εργατικού κινδύνου και εφαρμογής του Π.Δ.305/96
και περί «Ελαχίστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητή εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ» αναλύθηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με
ευθύνη της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
με θέμα «Η Υγιεινή και Ασφάλεια στα πλαίσια της Μελέτης και Κατασκευής των
Τεχνικών Έργων».
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σάκης
Τζακόπουλος τόνισε ότι η πρόληψη του εργατικού κινδύνου και η τήρηση των
μέτρων ασφαλείας στα τεχνικά έργα προϋποθέτει και προαπαιτεί την
επιμόρφωση των τεχνικών καθώς και των τεχνητών. Το επιμορφωτικό αυτό
σκοπό εξυπηρετεί και η διοργάνωση από πλευράς του Επιμελητηρίου, της
χθεσινής ημερίδας.
Όπως τονίσθηκε από τους εισηγητές, ο περιορισμός των εργασιακών κινδύνων
αρχίζει από τη φάση της μελέτης ενός τεχνικού έργου και βεβαίως, σύμφωνα
και με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
κατ’ αρχήν στο εργοτάξιο αλλά και μετέπειτα στη λειτουργία του έργου.
Η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας όπως και η ενημέρωση του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να γίνονται με σχολαστικότητα, ενώ
απαραίτητη είναι η συνεχής εποπτεία των μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο,
τόσο από την πλευρά του εργολάβου, όσο και από τις αρμόδιες αρχές.
Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, παρότι όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν τη
σπουδαιότητα των θεμάτων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στα
τεχνικά έργα, στη συντριπτική πλειονότητα των μελετών δεν προβλέπεται
αμοιβή για τη σύνταξη των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Στην εκδήλωση οι ομιλητές ανέλυσαν τα εξής θέματα:

?Νομοθετικό πλαίσιο ? από τη Μαρία Περτζινίδου, τεχνικό επιθεωρητή
εργασίας ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας · Θράκης.
?Η Ασφάλεια στο Στάδιο της Μελέτης Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων? από τον
μελετητή Τέλη Τοκατλίδη.
?Η Ασφάλεια στο Στάδιο της Κατασκευής Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων? από
τον υπεύθυνο ποιότητας της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο
Αθανασιάδη.
?Η ασφάλεια στο στάδιο μελέτης · κατασκευής της Εγνατίας Οδού? από τον κ.
Βασίλη Λουκίδη.
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