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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. κ. ΑΝ. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ 

 
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Νεφελούδη. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ, κ. Γ. Μερτινός, οι δύο συναδέλφισσες, εργαζόμενες στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας, κ.κ. Ρόζου Παναγιώτα, μέλος του Δ.Σ. του ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ελ. Νοδάρα, μέλος του ΔΣ του ΣΥΜΗΔΥΑΝ καθώς και η 
συναδέλφισσα κ. Αικ. Μπρίλη. 

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν από την Ομοσπονδία μας ήταν: 
1. Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

αλλά και του ΣΕΠΕ και η διασφάλιση μέσα στον νέο Ο.Ε.Υ. του 
δικαιώματος των Μηχανικών ΤΕ στη διοικητική εξέλιξη. 

2. Η νομοθεσία που διέπει τους Τεχνικούς Ασφαλείας. 
3. Η σύνθεση των επιτροπών του Ν.4387/2016 για το χαρακτηρισμό των 

ατυχημάτων ως εργατικών ή μη από τις οποίες αποκλείονται συνάδελφοι 
μηχανικοί Τ.Ε. Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία παρόλο 
που μπορεί να είναι και Προϊστάμενοι αντίστοιχου τμήματος. 

Η ανταπόκριση του Γενικού Γραμματέα και ως προς τα τρία θέματα ήταν 
θετική, αφού συγκεκριμένα: Ως προς το θέμα της τροποποίησης του ΟΕΥ 
δεσμεύτηκε να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας μας και να 
εφαρμόσει πιστά το νόμο. Ως προς την αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τους 
τεχνικούς ασφαλείας δεσμεύτηκε για τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα μετέχει 
και η Ομοσπονδία μας, η οποία θα εισηγηθεί τις νέες διατάξεις για την 
τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Τέλος, ως προς τη σύνθεση 
των επιτροπών του Ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων, παρόλο 
που το Υπουργείο δεν είχε τη νομοθετική πρωτοβουλία, κατανόησε το δίκαιο του 
αιτήματος της Ομοσπονδίας μας και δεσμεύτηκε να εισηγηθεί την τροποποίησή της, 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mailt:www.pomitedy
mailto:info@pomitedy.gr

