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Workshop και εκδήλωση στο πλαίσιο της ΕΠΙ.ΘΕΣΗ 

 
 
«Ο πιο επικίνδυνος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας εργασίας, είναι των τεχνικών 
έργων και των οικοδομών. Περισσότερα από τα μισά εργατικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε 
οικοδομές και τεχνικά έργα! Ένα στα τρία ατυχήματα αφορά πτώσεις εργατών». Τα 
παραπάνω τονίστηκαν σε συμβουλευτική εκδήλωση εταιριών που διοργάνωσαν την Τρίτη 
29 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οι δύο φορείς είναι 
εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη: «Νέοι 
Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».  
Πριν από την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η επαγγελματική διέξοδος που παρέχει. Στο workshop μίλησαν ο 
λέκτορας του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
Απόστολος Δασίλας και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχαηλίδης, μέλος της ΠΡΩΣΚΑΛΟ 
και του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού BiosCOOP. 
Ο κ.Δασίλας τόνισε ότι στην Ελλάδα έχουν δημιουργεί 842 Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις μέχρι σήμερα όταν στην Μεγάλη Βρετανία λειτουργούν άνω των 66.000 
Κοιν.Σ.Επ και στην Πορτογαλία 88.000. «Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας προχώρησε στη δημόσια πρόσκληση με τίτλο ‘Λειτουργία Περιφερειακών 
Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας’. Συνολικά 
αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 ωφελούμενοι/ες που ανήκουν στις ‘ευάλωτες’ και ‘Ειδικές’ 
ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 εκ των οποίων 
6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες και 6.000 θα είναι υφιστάμενοι 
κοινωνικοί επιχειρηματίες», ανέφερε. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 19.466.000 
ευρώ εκ των οποίων τα 3.230.000 ευρώ θα διατεθούν στη κεντρική Μακεδονία. 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται περισσότερο ανθεκτικές στην 
οικονομική κρίση και καταφέρνουν ακόμη και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους 
επισήμανε στη διάρκεια της εκδήλωσης ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχαηλίδης. 
Αναφέρθηκε στη συμβολή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην υπέρβαση κρίσεων, όπως 
συνέβη στη Φινλανδία κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και στην ανατολική 
Γερμανία μετά την πτώση του τείχους.   
Υγιεινή και ασφάλεια στις επιχειρήσεις 
Από στατιστικά στοιχεία στην Ε.Ε. προκύπτει ότι ποσοστό 60% των δυστυχημάτων στα 
εργοτάξια, οφείλεται σε κάποια επιλογή, απόφαση ή γεγονός που προηγείται της  
έναρξης των εργασιών, τόνισε στην εισήγησή της η Μ.Περτζινίδου, ΠΜ. Όπως πρόσθεσε 
αυτές οι αποφάσεις, τα γεγονότα ή οι επιλογές, μπορεί να οφείλονται είτε στο  σχεδιασμό του 
έργου ή του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, είτε έχουν σχέση με την οργάνωση 
του  εργοταξίου ή των διαφόρων συνεργείων, που πολλές φορές η δραστηριότητα τους στο 
έργο συμπίπτει. «Οι  εμπλεκόμενοι παράγοντες κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων και των 
οικοδομών θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης για την αποφυγή των 
εργατικών ατυχημάτων με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων.  Ας μην ξεχνάμε ότι καμιά εργασία δεν είναι τόσο σοβαρή και τόσο επείγουσα, 
που να δικαιολογεί παραβίαση των μέτρων  ασφαλείας, που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές», κατέληξε. 
Στις γενικές υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο 
Γ.Χατζάργυρος, ΗΜ. «Όταν συμβεί εργατικό ατύχημα θα πρέπει να αναγγελθεί στην Τεχνική 
Επιθεώρηση Εργασίας εντός 24 ωρών, στις Αστυνομικές Αρχές και στον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου. Τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαίνουν 
πρέπει να αναγγέλλονται άμεσα, οι δε συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα 
πρέπει να παραμένουν αμετάβλητες. Αμέσως μετά την αναγγελία του εργατικού ατυχήματος 



γίνεται έρευνα από  Τεχνικό Επιθεωρητή Εργασίας για τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχημα 
και συντάσσεται έκθεση αυτοψίας η οποία αποτελεί μέρος του προανακριτικού υλικού», είπε. 
Στα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 18001, αναφέρθηκε η Γ.Γκίκα, ΜΜ. 
Το πρότυπο OHSAS 18001:2007 δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας 
από εθνικούς οργανισμούς εκδόσεων προδιαγραφών, φορείς πιστοποίησης και 
εξειδικευμένους συμβούλους και αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του ΕΛΟΤ 18001:2008 
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Τα συστήματα διαχείρισης υγιεινής και 
ασφάλειας εργασίας απευθύνονται σε όλων των ειδών της επιχειρήσεις και έχουν ως σκοπό 
σε πρώτο στάδιο, τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι απειλούν την Υγιεινή και Ασφάλεια 
των εργαζομένων και την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητάς τους και σε δεύτερο στάδιο 
στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων αυτών. 
Αρμόδιοι για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων κατά ΕΛΟΤ 18001:2008 / OHSAS 
18001:2007 είναι οι διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. «Ιστορικά 
πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001 και στη συνέχεια, προσθέτουν τις απαιτήσεις διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001. 
Επειδή το πρότυπο OHSAS 18001 μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τα υπάρχοντα ISO 9001 και 
ISO 14001 συστήματα διαχείρισης, πολλές επιχειρήσεις εξετάζουν τώρα την εφαρμογή και των 
τριών προτύπων ταυτόχρονα το οποίο μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος εφαρμογής και 
διαχείρισης», υπογράμμισε. 
 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

