OMΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK FEDERATION OF WORKERS AND EMPLOYEES IN CEMENT INDUSTRY
TMHMA ΤΗΣ ΓENIKHΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
SECTOR OF THE EUROPEAN FEDERATION OF BUILDING AND WOODWORKERS EFBWW
ΣΟΛΩΜΟΥ 59 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10432 Τηλ.:210-5233868
SOLOMOU 59 Str. ATHENS, POSTAL CODE 10432

Φαξ.:210-5240814 Email: Info@omtsim.gr
Tel.:210-5233868 Fax:210-5240814

Αριθ.εγκρ.Πρωτ. Αθηνών
7808/51 Ν.Μ. 64 ειδ.512/16.10.72

Αρ. Πρωτ.: 2751

Αθήνα : 5-3-18

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υγείας & Ασφάλειας
Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα από τα μέλη της Γραμματείας Υγείας & Ασφάλειας η
επίσκεψη σε όλους τους εργοστασιακούς χώρους του κλάδου, με στόχο την άμεση επαφή με τα μέλη των
επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας των χώρων.

Σε όλες τις επισκέψεις μας με χαρά διαπιστώσαμε ότι σε όλους τους χώρους του κλάδου στα θέματα
της καθημερινότητας, οι επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας με τη στήριξη των σωματείων, έχουν την ευχέρεια να
τα αναδεικνύουν να τα μεταφέρουν στις τοπικές διευθύνσεις και σε μεγάλα ποσοστά να δίνουν τις
ενδεδειγμένες λύσεις. Ακόμα, συζητήσαμε τους προβληματισμούς των επιτροπών γύρω από τη διαχείριση
των εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρο.

Με ενδιαφέρον ακούσαμε τα μέλη των επιτροπών να αναφέρουν τις καλές πρακτικές που
εφαρμόζονται στους χώρους, τον τρόπο ανάδειξης και επίλυσης των θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας και για τη
συνεργασία που υπάρχει με τις τοπικές διευθύνσεις και τους γιατρούς εργασίας των χώρων για την
προληπτική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.

Όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να ολοκληρωθούν με μια διήμερη συνάντηση όλων των επιτροπών
Υγείας & Ασφάλειας όπου η πρώτη μέρα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα μέλη των
επιτροπών και η δεύτερη μέρα ελεύθερη συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των
μελών των επιτροπών το οποίο θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σαν γραμματεία όλα τα σωματεία για την φιλοξενία την οποία
μας παρείχαν.

Γραμματεία Υγείας & Ασφάλειας

