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Ημέρα Μνήμης Εργατών
Η ΟΕΣΕΕ εθθξάδεη ηελ βαζύηαηή ηεο ζιίςε θαη ηνλ απνηξνπηαζκό ηεο γηα ηελ ζπλερή
θιηκάθσζε ηνπ δξάκαηνο ησλ εξγαηηθώλ δπζηπρεκάησλ ζηελ Ειιάδα. Είλαη άκεζε ε αλάγθε
ιήςεο κέηξσλ γηα πγηείο θαη αζθαιείο ρώξνπο εξγαζίαο.
Σελ ρξνληά πνπ δηαλύνπκε επηβεβαηώλεηαη ε απμεηηθή ηάζε ησλ ζαλάησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
Οη εξγαδόκελνη πνπ ράλνληαη άδηθα ζηελ δνπιεηά ζα βξίζθνληαη γηα πάληα ζην κπαιό καο θαη ε
δηθαίσζή ηνπο ζα είλαη ην ειάρηζην πνπ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ζηα
αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα.
Σν ζπγθινληζηηθόηεξν είλαη όηη νπδείο 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 ηαηηζηηθήο 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.
Πξσηαζιεηέο ζηα εξγαηηθά δπζηπρήκαηα είλαη ν θαηαζθεπαζηηθόο θαη ν αγξνηηθόο θιάδνο.
Πνηέ έλα ζαλαηεθόξν πεξηζηαηηθό δελ γίλεηαη "θαηά ηύρε" ή επεηδή "είλαη θαθηά ε ώξα". Είλαη
πάληα ην ηειεπηαίν κίαο ζεηξάο ειαθξύηεξσλ πεξηζηαηηθώλ πνπ έρνπλ επαλαιεθζεί ιόγσ
επηθίλδπλσλ ζπλζεθώλ. Καη βέβαηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δηακνξθώλεηαη κε πιήξε
επηρεηξεζηαθή θαη λνκηθή επζύλε ηνπ εξγνδόηε.
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.
πλήζσο 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 ηόζν πνιιά ηα πεξηζηαηηθά όκσο πνπ νπνηαδήπνηε ηερληθή ζπδήηεζε ζα ππνβάζκηδε ην ζέκα
απηήο ηεο αλζξσπνζπζίαο.
Επηπιένλ είκαζηε ε κνλαδηθή ρώξα ζηελ Ε.Ε. πνπ δελ έρεη ηδξύζεη Φνξέα Αζθάιηζεο Εξγαηηθνύ
Κηλδύλνπ θαη Επαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ ν νπνίνο ζα επηβξαβεύεη ηνπο θαινύο εξγνδόηεο θαη ζα
ππνρξεώλεη ζε θαηαβνιή πςειώλ αζθάιηζηξσλ όζνπο έρνπλ ηελ επζύλε γηα επηθίλδπλα
πεξηζηαηηθά. Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο είλαη αλύπαξθηε ζηελ ρώξα καο.

Η Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα αλαιάβνπλ ηζρπξή πξσηνβνπιία
ηνπνζεηώληαο ην ζέκα σο θπξίαξρν ζηα ζέκαηα εξγαζίαο. Δπζηπρώο όκσο κεηά ηελ ππνβάζκηζε
ηνπ ώκαηνο Επηζεσξεηώλ Εξγαζίαο από Εηδηθή Γξακκαηεία ζε Γεληθή Δηεύζπλζε, αθνινύζεζε ε
απόζρηζή ηνπ από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, όηαλ κάιηζηα θαλείο δελ γλσξίδεη ην έσο ηώξα έξγν ηεο
λέαο δήζελ αλεμάξηεηεο αξρήο. Παξάιιεια δηαιύεη θάζε έλλνηα θνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη
ζεβαζκνύ ζηνλ ξόιν ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηελ απόπεηξα πνπ εμειίζζεηαη απηέο ηηο εκέξεο
λα εγθξηζεί ην Εζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα 2021-2027 κέζα ζην
Πάζρα, όηαλ ζηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε απνηειεί αληηθείκελν επξένο, πνιύκελνπ, νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ.
Η εηζαγσγή ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηνπ καζήκαηνο Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία
(ΤΑΕ) ζα ήηαλ απνιύησο ρξήζηκε.
Η ηηκσξία όζσλ εξγνδνηώλ παξαλνκνύλ είλαη έλα ζνβαξό δεηνύκελν, θαζώο ζπλήζσο
εθεπξίζθνληαη 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 ΤΑΕ 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 ΕΠΑ ην
νπνίν ζρεδηάδεηαη.
Σελ ώξα πνπ γξάθεηαη απηή ε αλαθνίλσζε πιεξνθνξνύκαζηε όηη ζήκεξα ηα μεκεξώκαηα
ιηκελεξγάηεο έπεζε από ύςνο 12 κέηξσλ θαη ραξνπαιεύεη ζην ζηαζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο
Cosco, θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ πάλσ ζε πινίν. Μόιηο πξνρζέο Σξίηε, 45ρξνλνο έραζε ηε δσή
ηνπ ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Υεξζόλεζν ζηελ Κξήηε.
Θεσξνύκε όηη είλαη απνιύησο αλαγθαίν λα δξάζνπκε όινη, άκεζα. Κπβέξλεζε, εξγαδόκελνη θαη
εξγνδόηεο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ είλαη εγθιεκαηηθή.
Κνζηίδεη δσέο.
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