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Ομόθωνα ψηθίζηηκε η ειζήγηζη ηης Ομάδας Εργαζίας "Vision Zero" από ηον Ανδρέα 

Σηοϊμενίδη, ζηην ζσνεδρίαζη ηης Σσμβοσλεσηικής Επιηροπής ηης Commission για ηην 

Υγεία και Αζθάλεια ζηην Εργαζία 

Παρέμβαζη ηοσ Προέδροσ ηης ΟΣΕΤΕΕ και Γραμμαηέα ΥΑΕ ηης ΓΣΕΕ ζηην 

Commission για ηην θεζμική παρεμπόδιζη ηοσ κοινωνικού διαλόγοσ και ηης ζύναψης 

Σσλλογικών Σσμβάζεων Εργαζίας ζηην Ελλάδα 

 

Οκόθσλα ςεθίζηεθε από ηα 85 κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Υγεία θαη 

Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία ηεο Commission, ε εηζήγεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο "Vision Zero" 

πνπ παξνπζίαζε ν Αλδξέαο Σηντκελίδεο σο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ.  

Τν ζύλνιν ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Κξαηώλ κειώλ, θνηλσληθνί εηαίξνη θαη Κπβεξλήζεηο θαζώο 

θαη νη επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απνδέρζεθαλ κε πνιύ ζεηηθά ζρόιηα ην αξρηθό 

θείκελν θαη ην πηνζέηεζαλ σο απόθαζε. 

Σηελ νκάδα εξγαζίαο ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο εθπξόζσπνη θάζε πιεπξάο (εξγαδόκελνη, 

εξγνδόηεο, Κπβεξλήζεηο) ελώ ηνλ ζπληνληζκό είρε ε Commission. 

To Vision Zero, ε κεγαιύηεξε δπλαηή κείσζε έσο ηνπ εθκεδεληζκνύ ησλ εξγαηηθώλ 

δπζηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ ζηελ Δπξώπε έσο ην 2030 απνηειεί 

θεληξηθό ζηόρν θαη πξνηεξαηόηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο όπσο έρεη απηόο πνιιαπιώο 

δηαηππσζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηνλ αξκόδην 

Δπίηξνπν Nicola Schmit. 

Βαζηθνί άμνλεο ηνπ Vision Zero είλαη ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο εξγαηηθήο πιεπξάο, ε βειηίσζε ηεο θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ε ζηήξημε κε λέα εξγαιεία ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, ε ελίζρπζε ησλ αξκόδησλ 

ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, ε θαηάξηηζε όισλ ησλ ζπληειεζηώλ, ε εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο θαη ε απνδνρή γηα ηελ εηζαγσγή πξντόλησλ εθηόο Δ.Δ. όηαλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεξνύληαη νη αξρέο γηα ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία. 

Κάζε θξάηνο νθείιεη λα αλαπηύμεη ην δηθό ηνπ Δζληθό Vision Zero. 

H Commission εθθξάδνληαο έκπξαθηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο από ην έξγν ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο Vision Zero, απνθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΔΤΔΔ θαη Γξακκαηέαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ηεο ΓΣΔΔ, 

ζην ζέκα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο γηα ηνλ Κνηλσληθό Γηάινγν θαη ηηο Σπιινγηθέο 

Γηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζε από ηελ Commission, έιαβε ηνλ ιόγν θαη 

αλέπηπμε ηελ ζεζκηθή παξεκπόδηζε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο ζύλαςεο Σπιινγηθώλ 

Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηελ ρώξα καο, ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Φάξηαο ησλ 

Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ θαη παξά ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο δηαθεξύμεηο πεξί ιήμεο ησλ 

κλεκνλίσλ ζηελ παηξίδα καο.  

Το Γραθείο Τύποσ ηης ΟΣΕΤΕΕ 
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