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Τριμηνιαία Αναθορά 

Πολλαπλά θαναηηθόρες οι ζσνθήκες εργαζίας ζηην Ελλάδα 

12 άνθρωποι έταζαν ηην ζωή ηοσς ζε 50 ημέρες 

Ανάγκη για άμεζη δράζη 

 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ππάξρεη κία ζπλερήο θιηκάθσζε ηνπ δξάκαηνο ησλ 

εξγαηηθώλ δπζηπρεκάησλ ζηελ Ειιάδα θαη ζπλεπώο άκεζε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ 

γηα πγηείο θαη αζθαιείο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Μέζα ζηηο ηειεπηαίεο 50 εκέξεο 12 άλζξσπνη κε κέζε ειηθία ηα 45 έηε έραζαλ ηελ 

δσή ηνπο ζηελ Ειιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πξσηαζιεηέο ζηα 

εξγαηηθά δπζηπρήκαηα είλαη ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο ζε έξγα ππεξγνιάβσλ, 

ζρεηηδόκελα κε παξαγσγή ή δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 5 ζαλάηνπο θαη ν 

αγξνηηθόο θιάδνο κε 4 ζαλάηνπο πνπ αθνξνύλ ζε θαθή ρξήζε ειθπζηήξσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπο. 

Οπδείο θαηαγξάθεη άκεζα ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ δπζηπρεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα  

δελ ππάξρεη αληίιεςε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δξάκαηνο θαη ηεο επείγνπζαο αλάγθεο λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα δεηήκαηα αζθαιώλ θαη πγηώλ ρώξσλ εξγαζίαο. Όηαλ ύζηεξα από 

δύν ρξόληα έξρνληαη ηα δεδνκέλα ηεο Επξσπατθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εξγαδόκελνη 

πνπ έρνπλ ράζεη ηελ δσή ηνπο, δελ έρνπλ νλνκαηεπώλπκα, νύηε νηθνγέλεηεο. Είλαη 

αξηζκνί ζε έλαλ ζηαηηζηηθό πίλαθα. Πνιιέο πεξηπηώζεηο κάιηζηα όπσο απηέο ηνπ 

αγξνηηθνύ θιάδνπ δελ θαηαγξάθνληαη σο εξγαηηθά δπζηπρήκαηα. 

Ωο ηξεηο βαζηθέο αηηίεο αλαθέξνπκε ηελ κεγάιε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θζελνύ, αλεηδίθεπηνπ, αλεθπαίδεπηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ δίρσο  

πηζηνπνηήζεηο θαη εκπεηξία θαη ηελ παξεκπόδηζε νξγάλσζεο ζπλδηθάησλ ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα. Η νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο από 

ηα ζπλερή κλεκόληα θαη ε παξακνλή ζε απηό ην θαζεζηώο επηδεηλώλνπλ ηα αίηηα 

απηά. Καη βέβαηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δηακνξθώλεηαη κε πιήξε επηρεηξεζηαθή 

θαη λνκηθή επζύλε ηνπ εξγνδόηε. 



Σπλήζσο επηθνηλσληαθά θιείλεη ην ζέκα κε ηελ ζύιιεςε ηνπ εξγνδεγνύ, ηνπ 

πξντζηακέλνπ ή ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο. Πνηνο όκσο εμεηάδεη ηη νδεγίεο δέρνληαη θαη 

κεηαθέξνπλ, ν εξγνδεγόο ή ν πξντζηάκελνο λα εθηειέζνπλ γηα επίηεπμε έξγνπ ή 

ππεξεζίαο ζε αζθπθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ή αλ νη 

ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο έρνπλ αθνινπζεζεί από ηελ επηρείξεζε. 

Είλαη ηόζα πνιιά ηα πεξηζηαηηθά όκσο πνπ νπνηαδήπνηε ηερληθή ζπδήηεζε ζα 

ππνβάζκηδε ην ζέκα απηήο ηεο αλζξσπνζπζίαο. 

Η Κπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα αλαιάβνπλ ηζρπξή 

πξσηνβνπιία ηνπνζεηώληαο ην ζέκα σο θπξίαξρν ζηα ζέκαηα εξγαζίαο, εληζρύνληαο 

ην πιήξσο ππνζηειερσκέλν Σώκα Επηζεσξεηώλ Εξγαζίαο θαη αλαβαζκίδνληάο ην 

από Γεληθή Δηεύζπλζε ζε Γεληθή Γξακκαηεία. Θπκίδνπκε όηη ην ΣΕΠΕ είρε ηδξπζεί 

σο Εηδηθή Γξακκαηεία θαη ππνβαζκίζηεθε ζε Γεληθή Δηεύζπλζε ζηα ηέιε ηνπ 2019. 

Η εηζαγσγή ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηνπ καζήκαηνο Υγεία θαη Αζθάιεηα 

ζηελ Εξγαζία (ΥΑΕ) ζα ήηαλ απνιύησο ρξήζηκε. Η ηηκσξία όζσλ εξγνδνηώλ 

παξαλνκνύλ είλαη έλα ζνβαξό δεηνύκελν, θαζώο ζπλήζσο αλαδεηνύληαη εμηιαζηήξηα 

ζύκαηα κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κέζν ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ησλ εηαηξεηώλ, 

ελώ ηα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ακθηζβεηείηαη θαηά πόζν 

απνδίδνληαη ζηα δεκόζηα ηακεία. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη επηηέινπο λα αληηιεθζνύλ όηη ε απαμίσζε ηεο αλζξώπηλεο 

δσήο ππνβαζκίδεη θαη εμεπηειίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο. Η ζύγρξνλε, εηαηξηθή 

επζύλε απαηηεί πγηείο θαη αζθαιείο ρώξνπο εξγαζίαο, ζπλερή δηαβνύιεπζε κε ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη δηαξθή εθπαίδεπζή ηνπο. Απαηηεί ζπκκόξθσζε ζηα Επξσπατθά θαη 

Εζληθά δεδνκέλα. 

Εκείο νη εξγαδόκελνη, είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο επηηξνπέο ΥΑΕ 

ζηηο επηρεηξήζεηο όπσο καο επηηξέπεη ν λόκνο θαη λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγεηηθά ζηε 

δηαβνύιεπζε θαη δηακόξθσζε ζέζεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά. Όηη γίλεηαη κε ηελ 

απνπζία ή ηνλ απνθιεηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαηαδηθαζκέλν λα απνηύρεη, 

θαζώο αθελόο κελ δελ εληνπίδεη ηηο πξαγκαηηθέο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, αθεηέξνπ δε, 

δελ πηνζεηεί ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο από ηνλ εξγαδόκελν.  

Η πξόηαζή καο γηα εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ εξγαηηθνύ θαη 

ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ζηα ζέκαηα εξγαζίαο ζα ζώζεη δσέο θαη ζα θάλεη ηελ 

εξγαζία επθνιόηεξε θαη παξαγσγηθόηεξε. Η ρξεκαηνδόηεζε κπνξεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί κε πόξνπο ηνπ λένπ ΕΣΠΑ ην νπνίν ζρεδηάδεηαη. 

Μέζα ζε απηό ην δνθεξό πεξηβάιινλ έξρεηαη απηέο ηηο κέξεο από ηελ Κπβέξλεζε 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη αθόκε κεγαιύηεξε 

εληαηηθνπνίεζε ζηελ εξγαζία, ζα πνηληθνπνηήζεη ηελ απεξγία θαη ζα δηαηεξήζεη ην 

ζεκεξηλό απνηξεπηηθό θαζεζηώο γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. 

Αλεζπρνύκε. 

Παξά ηελ εμειηζζόκελε ηξαγσδία δελ έρεη αμηνινγεζεί ζε εζληθό επίπεδν ην βάξνο 

ηεο θαηάζηαζεο ζηα ζέκαηα Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη σο εθ΄ ηνύηνπ 

δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε ζπλεξγαζία ζε ηξηκεξέο επίπεδν όπσο επηβάιεη ε ιεηηνπξγία 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 



Θεσξνύκε όηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα δξάζνπκε όινη, άκεζα. Οπνηαδήπνηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ θνζηίδεη δσέο. 

Παξακέλσ ζηε δηάζεζή ζαο 

 

Με ηηκή  

Δξ. Αλδξέαο Σηντκελίδεο 

Γξακκαηέαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία ΓΣΕΕ, 

Εζληθόο Αληηπξόζσπνο ΥΑΕ ζηελ Σπκβνπιεπηηθή Επηηξνπή ηεο Commission 

 

 


