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Θέμα: Σύσκεψη για θέματα Υγείας και Ασυάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) 

στο Μετρό Θεσσαλονίκης 

 

Ύζηεξα από ηελ ζπλάληεζε γηα ζέκαηα ΤΑΕ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνύκελε     

εβδνκάδα θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείρε  αληηπξνζσπεία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαξηίδνληαλ 

από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΟΕΣΕΕ θαη Γξακκαηέα ΤΑΕ ηεο ΓΕΕ, ζπλ. Αλδξέα ηντκελίδε, ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ Εξγαδνκέλσλ ζην κεηξό ζπλ. Μάθε Μηραιόπνπιν θαη ηνλ           

Γελ. Γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ ζπλ. Γηώξγν παλνύδε κε ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηνπ έξγνπ 

από πιεπξάο αλαδόρνπ (Άθησξ) θ. Κνξαθίηε θαη ύζηεξα θαη από ηελ έγγξαθε όριεζε ηνπ      

σκαηείνπ πξνθιήζεθε άκεζα ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο ΤΑΕ γηα ηελ Σεηάξηε 13/07/2022. 

ηελ ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ πέξα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΕΚΘ ζπλ. 

Υάξεο Κππξηαλίδεο, ηα κέιε ηεο ΕΤΑΕ από ηελ εξγαηηθή πιεπξά θαη Μεραληθνί Αζθαιείαο 

ηνπ Άθησξα. 

 

Η εξγαηηθή πιεπξά αλαθέξζεθε ζηελ πιεζώξα επηθίλδπλσλ θαη αλζπγηεηλώλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζην έξγν θαη πεξηέγξαςε ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

Ο θ. Κνξαθίηεο δεζκεύηεθε γηα ηελ άκεζε επίιπζε ησλ ζεκάησλ ηα νπνία ρξνλίδνπλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΕΣΕΕ αλαθέξζεθε ζηελ παληειή απνπζία ηνπ Κύξηνπ ηνπ έξγνπ,      

ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ από ηελ ζύζθεςε, όπσο θαη ζηελ απνπζία ησλ δύν ηερληθώλ           

αζθαιείαο (άδεηα θαη αζζέλεηα) θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο (δίρσο αηηηνιόγεζε) ηνπ έξγνπ. 

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ζύζθεςε κπνξεί λα ήηαλ νπζηαζηηθή δελ κπνξεί όκσο λα           

ραξαθηεξηζηεί ζπλεδξίαζε Επηηξνπήο ΤΑΕ. 

 

Σέζεθε από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην ζέκα ησλ ηδηαίηεξα ρακειώλ απνδνρώλ 

ηνπο θαη ηεο άκεζεο αλάγθεο γηα αμηνπξεπή κηζζνδνζία όηαλ ην θόζηνο δσήο έρεη γίλεη      

δπζβάζηαρην. 

 

Παξαθνινπζνύκε ηα ζέκαηα θαη επεκβαίλνπκε ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζπλεξγαζία κε ην       

σκαηείν Εξγαδνκέλσλ ζην Μεηξό Θεζζαινλίθεο. 
 

Γηα ηελ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 

   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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