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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος ηης ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Σηοϊμενίδης, εκπροζώπηζε ηοσς Έλληνες και
Εσρωπαίοσς Εργαζόμενοσς ζηο Διεθνές Σσνέδριο ηοσ Ελληνικού Ινζηιηούηοσ για ηην
Υγεία και Αζθάλεια ζηην Εργαζία (ΕΛΙΝΥΑΕ). Επιδεινώνονηαι Υγεία και Αζθάλεια ζηην
Εργαζία ζηην Ελλάδα. 11 Προηάζεις Μέηρων και Πολιηικής.
Οινθιεξψζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηνρή, ην 2 ν Δηεζλέο πλέδξην ηνπ Ειιεληθνχ
Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία (ΕΛΙΝΤΑΕ) πνπ δηεμήρζε ζηηο 18-19/11
ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ. Σν ΕΛΙΝΤΑΕ είλαη ν θνξέαο ησλ Κνηλσληθψλ Εηαίξσλ πνπ
αληηκεησπίδεη επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ηα δεηήκαηα ΤΑΕ.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΟΕΣΕΕ ζπλ. Αλδξέαο ηντκελίδεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Δ.. ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ θαη ηεο Πξνέδξνπ θ. Ρέλαο Μπαξδάλε, θαη κε ηελ παξάιιειε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο
ηνπ Εθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ
Εξγαζία (EU-OSHA) εθπξνζψπεζε ζηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ, κε θεληξηθή νκηιία, ηνπο
Έιιελεο θαη Επξσπαίνπο Εξγαδφκελνπο.
ηελ νκηιία ηνπ ν Αλδξέαο ηντκελίδεο ηφληζε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε Επξψπε ε
θαηάζηαζε ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία (ΤΑΕ) ζηελ Ειιάδα,
επηδεηλψλεηαη.

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ΤΑΕ ζηελ Ειιάδα είλαη νινθιεξσκέλν. Απνζαθελίδεη ηελ επζχλε
ηνπ εξγνδφηε θαη πξνβιέπεη ηελ παξνπζία ζπκβνπιεπηηθψλ θαη επνπηηθψλ κεραληζκψλ. Όκσο
νη ανεπάρκειες ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο είλαη ηεξάζηηεο.
Επηπιένλ ε βίαηε απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
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εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ελψ κε ηδηαίηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηα, παξνπζηάδνληαη αζζέλεηεο
πνπ ζπλδένληαη κε ην εξγαζηαθφ ζηξεο.
Τομή ζηελ πξνζέγγηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Αζελψλ πνπ εθδφζεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, κε ηελ νπνία επηδηθάζηεθε απνδεκίσζε
160.000 επξψ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηελ νηθνγέλεηα εξγαδφκελνπ ν νπνίνο πέζαλε απφ θαξδηαθφ
επεηζφδην αλαγλσξίδνληαο ην εξγαζηαθφ ζηξεο σο αηηία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
Πξνβιεκαηηθή παξακέλεη, επίζεο, ε κε νξγαλσκέλε έληαμε ζην θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ.
Μέζα ζε απηφ ην εξγαζηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ηπραίν
 νχηε φηη είκαζηε πξσηαζιεηέο ζηα θξπκκέλα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαζψο ζχκθσλα κε
ηελ Eurostat εθηηκάηαη φηη ππάξρεη απφθιηζε 39% κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ρψξα καο,
 νχηε φηη ν δείθηεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ απμήζεθε απφ 1,07/1000 ην 2013 ζε 1,32/1000
ην 2017.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΟΕΣΕΕ θαηέζεζε 11 προηάζεις Μέηρων και Πολιηικών πνπ ζα ζπλέβαιαλ
ζηε δεκηνπξγία κίαο εζληθήο θνπιηνχξαο θαη ζα αληηκεηψπηδαλ απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα
ΤΑΕ:
1. Έληαμε ηνπ καζήκαηνο ΤΑΕ ζην σξνιφγην πξφγξακκα απφ ηελ πξσηνβάζκηα
έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2. χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φνξέα Επαγγεικαηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη Αζζελεηψλ.
3. Ελίζρπζε θαη ζηειέρσζε ηνπ ψκαηνο Επηζεσξεηψλ Εξγαζίαο, ην νπνίν
ππνβαζκίζηεθε ζεζκηθά απφ ηελ λέα Κπβέξλεζε ζε Γεληθή Δηεχζπλζε
Τπνπξγείνπ απφ Εηδηθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο.
4. Επαλαιεηηνπξγία ηνπ Εζληθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία
πνπ έρεη λα ζπλεδξηάζεη πέληε κήλεο.
5. Κιαδηθή ή θαη γεσγξαθηθή
ζχζηαζε επηηξνπψλ ΤΑΕ θαη αληίζηνηρε
εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
6. Δεκηνπξγία Δηεπζχλζεσλ ΤΑΕ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Πεξηθεξεηαθέο Δηνηθήζεηο
θαη ζηειέρσζή ηνπο ζε επίπεδν Δήκσλ. 
7. Δεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ πξφιεςεο, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ιαηξηθή
ηεο Εξγαζίαο ζε φια ηα λνζνθνκεία. 
8. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή εζληθνχ δεκφζηνπ πξνγξάκκαηνο ππνρξεσηηθψλ,
πεξηνδηθψλ πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
9. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γεληθεπκέλεο πξαθηηθήο
εηδίθεπζεο ζηελ Ιαηξηθή ηεο Εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα κεγάια
θελά ζε εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο εξγαζίαο.
10. Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο θαη θαηαγξαθήο ησλ επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ.
11. Ελεκέξσζε θαη πηζηνπνίεζε ζε ζέκαηα ΤΑΕ, θάζε εξγαδφκελνπ, ζε θάζε ζέζε
εξγαζίαο.
ε απηή ηε δχζθνιε ζπγθπξία νθείινπκε λα νηθνδνκήζνπκε θαη λα ππεξεηήζνπκε κία λέα
ζπκθσλία ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία, ζηελ Ειιάδα. Έρνπλ γίλεη βήκαηα,
κέλνπλ λα γίλνπλ πνιιά αθφκα. Η ππνγξαθή ζρεηηθνχ εδαθίνπ κεηαμχ ΓΕΕ θαη εξγνδνηηθψλ
θνξέσλ ζηελ Εζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Εξγαζίαο ηνπ 2017, ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία

ηνπ ΕΛΙΝΤΑΕ θαη ε ζπκκεηνρή καο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Επξσπατθνχ θαη Εζληθνχ πιαηζίνπ
απνηεινχλ ηζρπξέο πξνυπνζέζεηο.
Οη πξνηάζεηο καο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Η ΟΕΣΕΕ ζα ζπλερίζεη ηηο πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζέκαηα ΤΑΕ θαη
είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ζπιινγηθνχ θνξέα ηεο εξγαηηθήο πιεπξάο γηα παξνρή επηζηεκνληθήο,
ηερληθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο ζηήξημεο.
Το ΔΣ ηης ΟΣΕΤΕΕ
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