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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιµης ανάπτυξης,
απόλυτης προτεραιότητας σε σχέση µε τον άνθρωπο και την κοινωνία». Αυτό τόνισε, µεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Ευθύµιος Βιδάλης στην
εσωτερική ηµερίδα του Συνδέσµου µε θέµα «Εργολαβικές σχέσεις εργασίας και ασφάλεια»,
που πραγµατοποιήθηκε στις 9/11/2007, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη
Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή 80 στελεχών από όλες τις εταιρείες µέλη του Συνδέσµου και
στελεχών των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και της Γεν. ∆/νσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΑΝ.
Στη συνέχεια της οµιλίας του, ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε στα στατιστικά στοιχεία των ατυχηµάτων
του κλάδου, τα οποία από το 2005 έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται από τον Σύνδεσµο µε
µεγαλύτερη επιµέλεια από ό,τι στο παρελθόν. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν
ότι η σοβαρότητα των ατυχηµάτων στο προσωπικό των εργολάβων είναι αυξηµένη, ο κ. Βιδάλης
επεσήµανε χαρακτηριστικά: «Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και σοβαρό και γι΄ αυτό βρισκόµαστε
εδώ σήµερα, για να ανταλλάξουµε εµπειρίες και πρακτικές και να αναζητήσουµε κοινούς τρόπους
αντιµετώπισης του προβλήµατος. Ο θεσµός των εργολαβιών είναι θεσµός χρήσιµος και
απαραίτητος, όχι όµως εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας εργασίας. Γι΄ αυτό ο
θεσµός πρέπει να προστατευθεί, βρίσκοντας τις κατάλληλες οδούς στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων ασφάλειας που παρουσιάζονται στις εργολαβικές εργασίες.
Όλα αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε συλλογικά, γιατί η ευθύνη για τον εργολάβο είναι δική
µας», κατέληξε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου.
Στη συνέχεια της ηµερίδας έγιναν εισηγήσεις για «Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
εργολαβικές εργασίες και ιδιαίτερα στα θέµατα ασφάλειας», καθώς και για τη «∆ιεθνή εµπειρία
στην αντιµετώπιση των θεµάτων ασφαλείας στις εργολαβικές εργασίες», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είχαν οι παρουσιάσεις σχετικών εµπειριών και πρακτικών από τις εταιρείες ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ∆ΕΗ Α.Ε.,
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., Όµιλος Μυτιληναίος, ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Οι συµµετέχοντες κατέληξαν στο κοινό συµπέρασµα ότι, η ευθύνη για την ασφάλεια των
εργαζοµένων στον κλάδο βαρύνει τον εργοδότη και για αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση της
προσπάθειας για τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση
της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Παράλληλα συµφώνησαν ότι θα χρειαστεί συλλογική
προσπάθεια ώστε: α) η αντιµετώπιση των εργαζοµένων των εργολάβων να είναι ίδια µε αυτήν των
εργαζοµένων του εργοδότη, β) να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση από όλες τις εταιρείες του κλάδου
προς τους εργολάβους και γ) να δοθεί ιδιαίτερη βοήθεια προς τις µικρές εταιρείες για να
µπορέσουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.
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