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Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για το εργατικό ατύχημα που συνέβη σε εργαζόμενη στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών, στο κτίριο της Διοίκησης (Πατησίων). Η συναδέλφισσα, κατά την ώρα της
εργασίας της, δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στη δεξιά της πλευρά και στον αυχένα από πτώση
αντικειμένου. Έπεσε μέρος της οροφής (πλεξιγκλάς) πάνω της και μόλις για λίγα εκατοστά δεν
έπεσε κατευθείαν στο κεφάλι της! Το πόρισμα από το Νοσοκομείο, το οποίο επισκέφθηκε, ήταν
κάκωση του αυχένα από πτώση αντικειμένου.
Οι Πρυτανικές Αρχές, παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκαν άμεσα, δεν έπραξαν τίποτα από όλα όσα
προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα. Έσπευσαν όμως να επιβεβαιώσουν την
εργαζόμενη ότι ο χώρος είναι ασφαλής και ότι επρόκειτο για μια αστοχία. Την διαβεβαίωσαν ότι
μπορεί να επιστρέψει στον ίδιο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει γίνει καμία ενέργεια αποκατάστασης
της συνολικής βλάβης! Η Τεχνική Υπηρεσία, ενημέρωσε την συναδέλφισσα ότι η κατασκευή της
ψευδοροφής είναι πολύ επικίνδυνη και απαιτείται άμεση διόρθωσή της.
Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ), απαιτεί:
•

την άμεση επιδιόρθωση/αντικατάσταση της ψευδοροφής και την εκκένωση του
συγκεκριμένου χώρου εργασίας (και όλων των χώρων με παρόμοια ψευδοροφή), μέχρι την
πλήρη αποκατάσταση της βλάβης

•

την άμεση λήψη και τήρηση όλων των αναγκαιών μέτρων ασφαλείας στους χώρους
εργασίας

•

την άμεση πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

•

την τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργοδότη για
το εργατικό ατύχημα της συναδέλφισσας.

Το παραπάνω είναι ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την ανεπάρκεια των υποδομών
στους χώρους των Πανεπιστημίων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε
δεν ανταποκρίνονται ούτε στις σύγχρονες δυνατότητες, ούτε στις σύγχρονες ανάγκες των
εργαζομένων. Καθημερινά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη όλων των αναγκαίων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στου χώρους των Πανεπιστημίων, για την
ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Οι Πρυτανικές Αρχές, αντί να
κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το «χαλί», ας απαιτήσουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση για
τα Πανεπιστήμια, στο ύψος των αναγκών.

Η ΟΔΠΤΕ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνθήκες ζωής και δουλειάς με βάση την εποχή
μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας! Κανένας συμβιβασμός! Καμία αναμονή! Τις καλύτερες μέρες μας
θα τις κερδίσουμε με την πάλη μας!
ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ!

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Η Πρόεδρος

Νίκη Χρονοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Βασιλάκης

