
ΟΡΑΜΑ ΜΗΔΕΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ θέτει τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις 

προτεραιότητες του 

Επίσημος εταίρος της Παγκόσμιας Εκστρατείας VISION ZERO 

 

Με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, από πτώση σε ύψος, σε 

εργοτάξιο ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής στη Λεμεσό, ανεβάζοντας με αυτό τον 

τρόπο τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων κατά τους πρώτους 5 

μήνες του 2019 σε 7, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), 

εκφράζει και δημόσια την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του για τα 

επίπεδα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.  

Ενώ κατά την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε σημαντική βελτίωση με τη μείωση του 

μέσου όρου του δείκτη συχνότητας των ατυχημάτων σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, δυστυχώς 

κατά την τελευταία διετία παρατηρείται αύξηση του δείκτη συχνότητας των 

ατυχημάτων με παράλληλη αύξηση του αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων, 

ιδιαίτερα στα εργοτάξια. Από τα 7 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα εντός του 2019, 

τα 4 συνέβησαν κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, από τα οποία τα 2 

συνέβησαν κατά την εκτέλεση εργασιών σε μεταλλικές κατασκευές. 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας και υγείας και 

δηλώνει και δημόσια την εντατικοποίηση των δράσεών του για τη βελτίωση των 

επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια. Μεταξύ άλλων, θα εντατικοποιήσει 

τις προσπάθειες του για την υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης των 

ατυχημάτων στα στάδια της μελέτης των έργων και της διαδικασίας των 

προσφορών. Την τελευταία δεκαετία έχει καθιερώσει ως θεσμό τη διοργάνωση κάθε 

δύο χρόνια Διεθνούς Συνεδρίου για την ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά 

έργα για την ενημέρωση των μελών του και άλλων επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών σε σχέση με τις τελευταίες 

εξελίξεις, καλές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις και εξοπλισμό για την ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών, χωρίς κινδύνους για την υγεία.  

Έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero του 

Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA), η οποία αποτελεί μια νέα 

στρατηγική προσέγγισης της πρόληψης που ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της 

ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας. Το 6ο 

Διεθνές Συνέδριο ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα που 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στις 10 και 11 Μαΐου 2019, με μεγάλη επιτυχία και 

τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών και επαγγελματιών στα θέματα ασφάλειας 

και υγείας από 7 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Νοτίου Αμερικής και την Κύπρο 

και πέραν των 200 συνέδρων, ήταν ενταγμένο στις δραστηριότητες της εκστρατείας 

Vision Zero με θέμα Επενδύστε στην Πρόληψη  Προγραμματίστε για το μέλλον. 



Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες δεν είναι ούτε 

προκαθορισμένα, ούτε αναπόφευκτα - έχουν πάντα αιτίες. Με τη δημιουργία 

κουλτούρας πρόληψης και ειδικά όσον αφορά στα κατασκευαστικά έργα, την 

υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης από τα αρχικά στάδια της σύλληψης της 

ιδέας και μελέτης των έργων και σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων, αυτές οι 

αιτίες μπορούν να εξαλειφθούν και να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι 

επαγγελματικές ασθένειες. 

Το "Vision Zero" είναι μια νέα στρατηγική προσέγγισης της πρόληψης που 

ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε 

όλα τα επίπεδα της εργασίας. 

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί ιδιαίτερα τα μέλη του, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα, να προσχωρήσουν ως επίσημοι 

εταίροι στην παγκόσμια εκστρατεία και να εφαρμόσουν τους 7 χρυσούς κανόνες, οι 

οποίοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες 

προτεραιότητες ασφάλειας, υγείας ή ευημερίας για την πρόληψη σε κάθε 

περίπτωση. Η εγγραφή ως επίσημος εταίρος είναι απλή, γρήγορη, με μηδενικό 

κόστος και μπορεί να γίνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκστρατείας (www. 

visionzero.global). 

Ταυτόχρονα, ο ΣΠΟΛΜΗΚ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει και να 

υποστηρίζει τις προσπάθειες του αρμοδίου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 

δηλώνει πρόθυμο σε συνεργασία μαζί του να συμβάλει στην ανάληψη περισσοτέρων 

δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας εκστρατείας 

ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.  

Οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας δεν είναι μόνο νομική και ηθική 

υποχρέωση, αλλά αποδίδουν και οικονομικά – είναι βασικός παράγοντας 

ανταγωνισμού. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα για την απόδοση των επενδύσεων στην 

πρόληψη, για κάθε ευρώ που επενδύεται στην ασφάλεια και την υγεία, παράγεται 

οικονομικό όφελος περισσότερο από δύο ευρώ. Οι υγιείς συνθήκες εργασίας 

συμβάλλουν στην υγιή επιχειρηματικότητα. 

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία μας αφορά όλους τους επαγγελματίες και 

μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα  του κάθε 

εργαζόμενου να επιστρέφει στο σπίτι του και στην οικογένεια του αρτιμελής και 

υγιής. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί, αλλά και οι Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων ως 

επιστήμονες και σύμβουλοι επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν και να θέτουν σε προτεραιότητα 

τα θέματα ασφάλειας και υγείας μαζί με την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. 
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