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Σπλάληεζε Δξγαζίαο ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Κ. Καβάιαο, 

Μαηίλαο Τζνύηζα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δξγαηηθώλ Κέληξσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζπλαδέιθσλ, 

Σηάζε Αζπηώηε,  ΔΚ Αιεμαλδξνύπνιεο, 

Παληειή Μαγαιηνύ, ΔΚ Κνκνηελήο,  

Άγγεινπ Μπεκπεθίδε, ΔΚ Ξάλζεο,  

Γηώξγνπ Σαβξίδε, ΔΚ Γξάκαο  

θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Γξακκαηέα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΥΑΔ) ηεο  

ΓΣΔΔ θαη Πξνέδξνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ Δξγαδνκέλσλ Τερληθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο, Αλδξέα Σηντκελίδε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαηηθό Κέληξν Καβάιαο κε ζέκα ηα Δξγαηηθά Αηπρήκαηα 

θαη Γπζηπρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ιαηνκηθέο κνλάδεο. 

Απνθαζίζακε ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα ηα δεηήκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία θαη ηδηαίηεξα ζηηο Λαηνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. 

Σε ζρέζε κε ηα ιαηνκεία όπνπ ηόζν ν αξηζκόο όζν θαη ην πνζνζηό ησλ βαξέσλ θαη 

ζαλαηεθόξσλ πεξηζηαηηθώλ είλαη ν πςειόηεξνο από άιιεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη 

ζην πιαίζην ησλ ζέζεσλ ηεο ΓΣΔΔ εμεηδηθεύηεθαλ θαη ηέζεθαλ νη παξαθάησ 

πξνηάζεηο: 

 Η Πεξηθέξεηα ΑΜΘ είλαη ε πιένλ ππνβαζκηζκέλε όζνλ αθνξά ηηο Δπνπηηθέο 

Αξρέο θαη Υπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Δξγαζηαθά Θέκαηα (ΟΑΔΓ, 

ΣΔΠΔ, ΙΚΑ, Δπηζεώξεζε Μεηαιιείσλ θ.α.). Η δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ θαη 

ε πιήξεο ζηειέρσζή ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ ειέγρσλ 

είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. 

 Γηαξθήο Δπηκόξθσζε θαη Πηζηνπνίεζε όισλ ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ  

Δξγνδνηώλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο. Παξνρή ησλ ΜΑΠ πξηλ ηελ αλάιεςε 

εξγαζίαο. Έληαμε δξάζεσλ ζην ΔΣΠΑ. 

 Απζηεξή ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ηα σξάξηα εξγαζίαο 

(πελζήκεξν, νθηάσξν θιπ) ώζηε νη εξγαδόκελνη λα κελ πηέδνληαη εμαληιεηηθά 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 Γεκηνπξγία Σρνιώλ Δμόξπμεο Μαξκάξνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο Δπηηξνπέο 

Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Σε επίπεδν θεληξηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα ΥΑΔ αλαιύζεθαλ νη Κύξηεο Πξνηάζεηο 

Μέηξσλ θαη Πνιηηηθήο ηεο ΓΣΔΔ γηα  

 Σύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φοπέα Εκηίμηζηρ και Αζθάλιζηρ 

Επαγγελμαηικών Αζθενειών και Επγαηικών Αηςσημάηων. 

 Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκώλ ηξηκεξνύο δηαιόγνπ (Κπβέξλεζε, 

Δξγαδόκελνη, Δξγνδόηεο): ηνπ Εζηιακού Πόλος (FocalPoint) θαη ηνπ 

Εθνικού Σςμβοςλίος για θέμαηα ΥΑΕ.   



 Δηδηθό λνκηθό πιαίζην γηα ηνπο ηηλεπγάηερ. 

 Ένηαξη ηος μαθήμαηορ ΥΑΕ ζην σξνιόγην πξόγξακκα από ηελ 

πξσηνβάζκηα έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εκπαίδεςζη. 

 Αναμόπθωζη ηος ζςζηήμαηορ αναγγελίαρ θαη θαηαγξαθήο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ θαη ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαζώο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Η κλαδική ή και γεωγπαθική ζύζηαζη επιηποπών ΥΑΕ θαη ε αληίζηνηρε 

εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  γηα ηηο πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

Σε θάζε πεξίπησζε θαη εηδηθά ζηελ πεξίνδν πγεηνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηαλύνπκε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επικαιποποίηζη ηεο Γξαπηήο 

Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΓΕΕΚ) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

δηαξθήο Διαβούλεςζη, ενημέπωζη θαη εκπαίδεςζή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο 

ζπλαπνθάζηζαλ ην πιαίζην ησλ επόκελσλ ελεξγεηώλ: 

1. Μεηάβαζε ζηελ έδξα ηεο Δπηζεώξεζεο Μεηαιιείσλ Β. Διιάδνο θαη ζηελ 

Γηεύζπλζε ηνπ Σώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ θαη ζρεηηθή παξάζηαζε ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

ππεξεζηώλ. 

2. Δθόζνλ δελ αληηκεησπηζηνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, κεηάβαζε ζηελ 

Αζήλα ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη ζπλάληεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο. 

3. Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ Σσκαηείσλ ηεο δύλακεο θάζε Δξγαηηθνύ 

Κέληξνπ γηα ζέκαηα ΥΑΔ. 

4. Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.  

5. Παξάζηαζε ζην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην ΑΜΘ. 

6. Σπλάληεζε θάζε πξώηε Γεπηέξα ηνπ κήλα ζηελ έδξα δηαθνξεηηθνύ θάζε 

θνξά Δξγαηηθνύ Κέληξνπ γηα αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

επαλαθαζνξηζκό ζηόρσλ θαη ζηξαηεγηθήο. 

7. Σπλέληεπμε Τύπνπ ύζηεξα από θάζε ζπλάληεζε.  

Δθθξάζηεθε ε ηζρπξή βνύιεζε όισλ καο, γηα ζπλεξγαζία κέρξη λα κεδεληζηνύλ ηα 

εξγαηηθά δπζηπρήκαηα ζηελ πεξηνρή. 

 

Δξγαηηθό Κέληξν Αιεμαλδξνύπνιεο 

Δξγαηηθό Κέληξν Γξάκαο 

Δξγαηηθό Κέληξν Καβάιαο 

Δξγαηηθό Κέληξν Κνκνηελήο 

Δξγαηηθό Κέληξν Ξάλζεο 

Γξακκαηεία Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ηεο ΓΣΔΔ 

 

 

 


