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Θέμα: Νέος ζσνάδελθος ζκοηώθηκε ζηο έργο ηοσ αεροδρομίοσ Καζηελίοσ 

Άλλο ένα εργαηικό δσζηύτημα ζηον καηαζκεσαζηικό κλάδο 

 

Άιινο έλαο ζπλάδειθνο, έραζε ζήκεξα ην πξσί ηελ δσή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην 

θαηαζθεπαζηηθό έξγν ηνπ αεξνδξνκίνπ Καζηειίνπ ζην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο. Ο εξγαδόκελνο ήηαλ 

λένο άλζξσπνο, 40 ρξνλώλ κε δύν κηθξά παηδηά. 

 

ύκθσλα κε καξηπξίεο ζπλαδέιθσλ καο ρηππήζεθε από εξππζηξηνθόξν όρεκα έξγνπ ζήκεξα ην 

πξσί. 

 

Η θαηάζηαζε ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία, ηδηαίηεξα ζηνλ Καηαζθεπαζηηθό 

Κιάδν ηόζν ζηα έξγα κεγάιεο όζν θαη ζε εθείλα κηθξήο θιίκαθαο, παξαπέκπεη ζε ηξηηνθνζκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε επαλαιακβαλόκελα εξγαηηθά δπζηπρήκαηα. 

 

ηα ηερληθά έξγα, ην πιήζνο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη νη πνιιέο εξκελείεο ηεο λνκνζεζίαο,                

δεκηνπξγνύλ ρανηηθέο ζπλζήθεο ζην ζέκα ησλ επζπλώλ γηα ηελ ύπαξμε αζθαιώλ ζπλζεθώλ         

εξγαζίαο.  

 

Όζνη δελ ηεξνύλ ηελ λνκνζεζία, αιιά θαη όζνη παξαηεξνύλ κε αδηαθνξία ηελ επηδείλσζε ησλ     

ζπλζεθώλ εξγαζίαο, είλαη ζπλππεύζπλνη ζε απηό ην δξάκα. 

Κπβέξλεζε, Εξγνδόηεο, Ιλζηηηνύηα, πξέπεη επηηέινπο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο, ώζηε λα    

ζηακαηήζεη λα απαμηώλεηαη ε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Να ζηακαηήζεη ε ρώξα καο λα είλαη           

πξσηαζιήηξηα ζηα εξγαηηθά δπζηπρήκαηα ζηελ Επξώπε. Είλαη πξνζβνιή γηα ηνλ πνιηηηζκό καο.   

 

Σν Δ ηεο ΟΕΣΕΕ εθθξάδεη ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αδηθνρακέλνπ ζπλαδέιθνπ καο. Είκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ Εξγαηηθνύ Κέληξνπ      

Ηξαθιείνπ κε ην νπνίν έρνπκε ζηαζεξή δηαρξνληθή ζπλεξγαζία θαη δξάζε ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία ώζηε λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ                  

ζπγθεθξηκέλνπ δπζηπρήκαηνο αιιά θαη ζε ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξόιεςεο κειινληηθώλ 

επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ.    

     Γηα ηελ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 
   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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