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ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ εξγάηε απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν αληηκεησπίδεηαη κε ξηδηθά δηαθνξεηηθά
θξηηήξηα απφ ηελ αζηηθή θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε. Ζ αζηηθή αληίιεςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ
εξγάηε επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα εξγαζία. Ζ αληίιεςε απηή
πξνβάιιεη ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ θαη νξίδεη ηε πγεία ζαλ
έιιεηςε αλψκαιεο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ή ηνπ πλεχκαηνο, ηέηνηαο πνπ λα δεκηνπξγεί αληθαλφηεηα
γηα εξγαζία ή αλάγθε ζεξαπείαο. Με ηε ινγηθή απηή, ζα κπνξνχζε λ’ αληηκεησπηζηεί ζαλ πγηήο αθφκε θαη
απηφο πνπ ππνθέξεη θαηά θαηξνχο απφ αλίαηε αζζέλεηα, εθφζνλ ηα ζπκπηψκαηά ηεο δελ εκπνδίδνπλ
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νπζηαζηηθά ζηελ άζθεζε ηνπ δεδνκέλνπ επαγγέικαηνο . Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αληηπαξάζεζε απηή,
πξηλ ηηο αληεπαλαζηαηηθέο αλαηξνπέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) θαη ε
Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) έδσζαλ έλαλ νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πγεία είλαη θαη «ε
θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία
αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο απφ ηνλ άλζξσπν».
Γηα ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ππάξρνπλ ζήκεξα επαξθείο ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο
ιχζεηο, κε βάζε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Ωζηφζν, ν ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα
δηαζθάιηζε θζελήο εξγαηηθήο δχλακεο νδεγεί ζε κεγάιε ππνβάζκηζε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Αλ θαη ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ζηε ρψξα καο είλαη ειιηπή,
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θαηά κέζν όξν ηα ηειεπηαία ρξόληα θάζε 2 ώξεο ζπλέβαηλαλ 3 εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη θάζε 3 κέξεο έλαο
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εξγαδόκελνο πεζαίλεη από εξγαηηθό αηύρεκα . Όζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, παξφιν πνπ
ζηελ πξάμε δελ θαηαγξάθνληαη σο ηέηνηεο ζηε ρψξα καο, ην πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην, θαζψο ζχκθσλα
κε κειέηεο ππνινγίδεηαη φηη ρηιηάδεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη εξγαδόκελνη πνπ ε έθζεζε ζε
βιαπηηθνύο παξάγνληεο ζηελ εξγαζία ηνπο καθξνπξόζεζκα ηνπο πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή
θαη νδεγεί ζην ζάλαηό ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά εθηηκάηαη φηη ζηε ρψξα καο πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο,
θαξθίλνπο, αλαπλεπζηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία πάλσ απφ 400
εξγαδφκελνη. Απηά ηα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαη σο θνηλή λφζνο θξχβνληαο έηζη ην θφξν αίκαηνο ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο ζην βσκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο. Δίλαη ηέηνηα ε αγσλία
ηεο εξγνδνζίαο γηα ηελ απφθξπςε ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν πνπ
εηνηκάδνπλ ηε δηακφξθσζε «θξαγκψλ» γηα λα πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζήο ηνπο φπνπ θαη
φηαλ θαηαγξάθνληαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, θαηεπζχλζεηο πνπ εηνηκάδεηαη λα εμεηδηθεχζεη ζηελ
Διιάδα ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ΑΝΔΛ.
Tν πξφβιεκα, βέβαηα, δελ ππάξρεη κφλν ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά, ην 2012, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
Eurostat, γηα ηελ ΔΔ-28 θαηαγξάθεθαλ 3.167.609 εξγαηηθά αηπρήκαηα, πνπ νδήγεζαλ ζε πάλσ απφ 3
κέξεο απνπζία απφ ηελ εξγαζία θαη 3.932 ζαλαηεθφξα (ελδεηθηηθά ηα ζαλαηεθφξα εξγαηηθά αηπρήκαηα
ήηαλ: ζηε Γεξκαλία 516, ζηε Γαιιία 576 θαη ζηελ Ηηαιία 604). Αληίζηνηρα, ζηηο ΖΠΑ, ην 2013
θαηαγξάθεθαλ 4.405 ζαλαηεθφξα εξγαηηθά αηπρήκαηα. χκθσλα κε δήισζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (EU-OSHA) ζηηο 18 Ννέκβξε
2014, «ν θαξθίλνο απνηειεί ηελ πξώηε αηηία ζλεζηκόηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία θαη έπνληαη νη
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θαξδηναγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο» .
Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο
ΔΔ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (ΤΑΔ): «Σύκθσλα κε ηηο πην πξόζθαηεο δηαζέζηκεο
εθηηκήζεηο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζαλαηεθόξσλ αζζελεηώλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ήηαλ 159.500 ην 2008 γηα ηελ ΔΔ-27, κε θπξίαξρε αηηία ζαλάηνπ ηνλ
θαξθίλν (95.500 πεξηπηώζεηο). Υπνινγίδεηαη όηη ην 4% έσο 8,5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θαξθίλσλ
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Με βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ ΗΚΑ.
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απνδίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε. Τα ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο
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αλαινγνύλ ζηνπο κηζνύο πεξίπνπ ζαλάηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία» .
Γηα λα παξαθνινπζήζνπκε θαιχηεξα ηε δηαπάιε κε ηελ αζηηθή πνιηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, είλαη
αλαγθαίν λα δψζνπκε θάπνηνπο νξηζκνχο. Με ηελ έλλνηα «επαγγεικαηηθόο θίλδπλνο» αλαθεξφκαζηε ζηελ
πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ ιφγσ έθζεζεο ζε πεγέο θηλδχλνπ ηνπ
εξγαζηαθνχ θαη επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ έθηαζε απηήο ηεο βιάβεο. Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε
ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα εθηίζεληαη ζε κηα ζεηξά βιαπηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ρεκηθνχο, θπζηθνχο,
βηνινγηθνχο) ή επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (κεραληθνχο θηλδχλνπο, θηλδχλνπο απφ ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο
θ.ά.).
Ωο απνηέιεζκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ εξγαηηθά αηπρήκαηα ή
επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ή λα επέιζεη πξφσξε θζνξά ηεο πγείαο ηνπο. Με ηνλ φξν
«εξγαηηθό αηύρεκα» αλαθεξφκαζηε ζε έλα βίαην ζπκβάλ ηθαλφ λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη εμειίζζεηαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ωο «επαγγεικαηηθή αζζέλεηα» ραξαθηεξίδεηαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί βηνινγηθή
αιινίσζε, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε
βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. δεξκαηίηηδα, βαξεθνΐα,
αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ, ζχλδξνκν
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο - «burnout» θ.ά.). Φπζηθά, αλάινγα κε ηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο, νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ΤΑΔ) δηαθνξνπνηνχληαη. Δπίζεο,
ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο εξγαδφκελνπ, ηε
ζρέζε εξγαζίαο, ηα σξάξηα εξγαζίαο, ην αλ εξγάδεηαη ή φρη ηε λχρηα, αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία θιπ.
Σν κέγεζνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη κέηξα ζην
ρψξν εξγαζίαο γηα λα εμαιεηθζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ νη πεγέο θηλδχλνπ ή λα πξνιεθζνχλ νη
επηπηψζεηο ηνπ.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ην θίλεηξν ηεο παξαγσγήο
ζηνλ θαπηηαιηζκφ θη επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε
κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ηνπ θξάηνπο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαζηαθνχ θαη
επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Πίζσ απφ ηηο κεγάιεο ειιείςεηο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ βξίζθεηαη ν ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ λα απμήζεη ην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ (π.ρ.
ειιηπήο έιεγρνο γηα χπαξμε εχθιεθησλ αεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεξκψλ εξγαζηψλ, πίεζε γηα «αθχξσζε»
ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ κεραλψλ γηα λα αλέβεη ν ξπζκφο παξαγσγήο θ.ά.). Ο ίδηνο ζηφρνο
νδεγεί ζε ειιηπή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη εληαηηθνπνίεζε εξγαζίαο πνπ
απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα, ζε απνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηελ έθζεζε ζε βιαπηηθνχο
παξάγνληεο (π.ρ. επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο, αθηηλνβνιίεο, ζφξπβν) θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ.
επίπνλεο ζηάζεηο εξγαζίαο), ππνηππψδε εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ θιπ.
Σν θεθάιαην ελδηαθέξεηαη γηα ην αλψηαην φξην πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ εξγαηηθή δχλακε ζε κηα
εξγάζηκε κέξα. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ν θεθαιαηνθξάηεο ζηακαηά λα παίξλεη κέηξα αζθάιεηαο κφιηο
ην «θφζηνο» πξφιεςεο μεπεξάζεη ην «θφζηνο» ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή ηεο επαγγεικαηηθήο
αζζέλεηαο γηα ηνλ ίδην. Μεηξάεη δειαδή ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ιεγφκελν «απνπζηαζκφ»
(δειαδή ηελ απνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο), ηελ ελδερφκελε
δηαθνπή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα πηζαλά πξφζηηκα ή έμνδα απνδεκίσζεο ησλ ζπκάησλ ηνπ θιπ.,
θαη απηφ ην θφζηνο ην ζπγθξίλεη κε ην θφζηνο πξφιεςεο. Σν «θφζηνο» ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο
αλαπεξίαο ή ηεο θζνξάο ηεο πγείαο ησλ εξγαηψλ δε ρσξάεη ζηνπο πίλαθεο ηζνινγηζκνχ ηνπ…
ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΩΔΩΝ ΣΖΝ ΤΑΔ
Οη αλαδηαξζξώζεηο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πνπ πξνσζήζεθαλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ζήκεξα επηηαρχλνληαη πεξαηηέξσ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη
νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλεπαλφξζσηε
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πξφσξε θζνξά ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ .
Πιεπξέο ησλ αλαδηαξζξώζεσλ απηψλ είλαη, ελδεηθηηθά, νη ξπζκίζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο, ε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θαη εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο, νη ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο (π.ρ. κεξηθή θαη ειαζηηθή απαζρφιεζε, «ελνηθίαζε»
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εξγαδνκέλσλ, εξγαδφκελνη κε «κπινθάθη», εξγαδφκελνη on-call, ζπκβαζηνχρνη), ε πξνψζεζε ηεο
αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε εξγνιάβνπο ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο
θαη ε «απειεπζέξσζε» ηνκέσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (ελέξγεηα, κεηαθνξέο θιπ.), νη κεηψζεηο
πξνζσπηθνχ, ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο, ε εξγαζία λέσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ, ε
αλαζθάιηζηε εξγαζία, ε εξγαζία κεηαλαζηψλ. Πξνσζνχληαη πνιηηηθέο πνπ επηθεληξψλνπλ ζην δήζελ
ζπλδπαζκφ ηεο «επειημίαο» κε ηελ «αζθάιεηα», κε ηελ πηνζέηεζε ελφο λενινγηζκνχ, ηεο ιεγφκελεο
«επειθάιεηαο» («flexicurity»). Ωζηφζν, ε επειημία ζηελ εξγαζία δε ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξε
εξγαζηαθή αζθάιεηα, αληηζέησο, ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κεησκέλν εηζφδεκα, κεησκέλεο
θνηλσληθέο παξνρέο θαη αχμεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ ΤΑΔ.
Tα επέιηθηα σξάξηα εξγαζίαο, νη θπιηφκελεο βάξδηεο θαη ηδηαίηεξα ε λπρηεξηλή εξγαζία νδεγνχλ ζε κηα
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ζεηξά πξνβιεκάησλ πγείαο. Μεηαμχ απηψλ θαηαγξάθνληαη ηα απμεκέλα επίπεδα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ
(αυπλία, θαηάζιηςε, άγρνο, burnout θ.ά.), ε εθδήισζε δηάθνξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ (θχξηα ηνπ καζηνχ θαη
ηνπ πξνζηάηε), θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζην πεπηηθφ ζχζηεκα, πξνβιήκαηα
αλαπαξαγσγήο θ.ά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ηελ Έξεπλα γηα ηνλ Καξθίλν
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(IARC) θαηαηάζζεη ηε λπρηεξηλή εξγαζία ζηνπο πηζαλά θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο . ε αληίζηνηρα
πξνβιήκαηα νδεγεί θαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Ηαπσλία ην ζχλδξνκν
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«Karoshi» πεξηιακβάλεη ηνπο ζαλάηνπο ή ηε ζνβαξή αλαπεξία απφ θαξδηαγγεηαθά αίηηα, πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο πνιιέο ψξεο εξγαζίαο.
Σα επέιηθηα σξάξηα θαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θφπσζεο, ηηο
δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη
ππλειία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο
10
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ . Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ
αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζε βάξδηεο, κε
επέιηθηα σξάξηα θαη κε κηθξφ ρξφλν αλάπαπζεο κεηαμχ ησλ βαξδηψλ, ηε λχρηα, πνιιέο ψξεο θαη θάησ
απφ ζπλζήθεο απμεκέλνπ άγρνπο. Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη ν θίλδπλνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο είλαη 3
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θνξέο κεγαιχηεξνο γηα ηνπο πξνζσξηλά εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκα απαζρνινχκελνπο . ε
επξσπατθφ επίπεδν θαηαγξάθεηαη φηη νη επέιηθηα εξγαδφκελνη εξγάδνληαη ζε πην επίπνλεο
δξαζηεξηφηεηεο, εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο (ρεκηθνχο, θπζηθνχο θιπ.) θαη δελ
έρνπλ νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε γηα ηα ζέκαηα ΤΑΔ. Οη επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη νη αιιαγέο ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα έρνπλ επίπησζε θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σαπηφρξνλα, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ηα κε ζηαζεξά σξάξηα εξγαζίαο θαζηζηνύλ πξνβιεκαηηθή
ηε δπλαηόηεηα νπζηαζηηθήο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ κε ηα ππάξρνληα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία.
Οη αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, νδεγνχλ ζε κεηώζεηο πξνζσπηθνύ θαη
αύμεζε ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη ε ειιεληθή εκπεηξία ηεθκεξηψλνπλ φηη νη
παξάγνληεο απηνί απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο θαη
δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ππάξρεη πίεζε γηα γξήγνξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θ.ά.). Ζ πίεζε ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πςεινί ξπζκνί
παξαγσγήο θη εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πέξαλ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ
θηλδχλσλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, νδεγνχλ ζε αλαζθαιείο πξαθηηθέο εξγαζίαο (π.ρ. αθχξσζε
αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ζηα κεραλήκαηα) θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιήςε
κέηξσλ αζθάιεηαο.
Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο απνιχζεηο, ηελ απμεκέλε αλεξγία θαη ηηο αιιαγέο ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νδεγεί επίζεο ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο φπσο άγρνο, θαηάζιηςε θαη δηαηαξαρέο
ζηνλ χπλν, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, θαζψο θαη ζε θαξδηαθά θαη
12
νξκνληθά πξνβιήκαηα πγείαο . Δπηπιένλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ απμάλνπλ ηνπο
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη
ςπρνθαξκάθσλ, θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη ζε απηνθηνλίεο.
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Σεθκεξίσζε ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία θαη γηα ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο αχμεζεο
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ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ κεηά απφ ηδησηηθνπνηήζεηο πξψελ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ . Όινη νη
πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο (κείσζε πξνζσπηθνχ, εληαηηθνπνίεζε, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θιπ.), πνπ
εκθαλίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαδηαξζξψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδησηηθνπνηήζεηο, επηδξνχλ αξλεηηθά
ζηελ ΤΑΔ.
Απμεκέλνη είλαη θαη νη θίλδπλνη ΤΑΔ γηα ηνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ηνπ ΗΚΑ γηα ηε ρψξα καο, ηελ πεξίνδν 2000-2004 ε ζπρλφηεηα
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη έσο θαη 3,5 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο
ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη απμεκέλνη θίλδπλνη νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο είλαη
πην επάισηνη ζηηο πηέζεηο ηεο εξγνδνζίαο, ζπρλά ηνπο αλαηίζεληαη νη πην επηθίλδπλεο εξγαζίεο ρσξίο λα
ιακβάλνληαη νχηε ηα ζηνηρεηψδε κέηξα αζθάιεηαο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιψζζα θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα ΤΑΔ. Δίλαη απηνλφεην φηη αληίζηνηρν θαη πνιχ κεγαιχηεξν πξφβιεκα ππάξρεη
κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο εξγαδόκελνπο σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο.
Tα πξνβιήκαηα πγείαο απφ ηελ θφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλακέλεηαη λα είλαη θαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο,
αιιά θαη κε ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, ιφγσ ηεο αύμεζεο ησλ νξίσλ
ζπληαμηνδόηεζεο, ηεο παξάηαζεο ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ. Οη
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ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη είλαη πην επάισηνη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο αλακελφκελεο
θπζηθήο θζνξάο ζηελ πγεία ηνπο, ηεο αζξνηζηηθήο επίπησζεο ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπρλφηεξσλ ρξφλησλ παζήζεσλ. ρεηίδνληαη επίζεο θαη κε
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
εγθπκνλεί (λέεο ηερλνινγίεο, κεησκέλε κπτθή δχλακε, κεησκέλα αληαλαθιαζηηθά θιπ.).

Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ηε ρψξα καο βξίζθνληαη ζε ηζρχ κηα ζεηξά λνκνζεηήκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ επξσπατθέο νδεγίεο
ζρεηηθέο κε ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη άιια λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ σο απνηέιεζκα θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο ηηο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (π.ρ. Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα). Ζ λνκνζεζία απηή αθνξά ηνπο
κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο, δελ θαιχπηεη ηνπο αγξφηεο θαη απηναπαζρνινχκελνπο. Ήδε απφ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, πξηλ ηελ θξίζε, γηα λα δηαζθαιηζηεί θζελφηεξε εξγαηηθή δχλακε, γηα λα ζσξαθηζηεί
ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, ππήξμε ζπξξίθλσζε ηεο εθαξκνγήο αθφκε θαη ζηα
ζηνηρεηψδε κέηξα γηα ηελ ΤΑΔ. Ζ θαηάζηαζε ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη επηδεηλσζεί πάξα
πνιχ. Οη εξγνδφηεο δελ ηεξνχλ νχηε θαλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. Έηζη, ε ΤΑΔ ζπζηάδεηαη
ζην βσκφ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ.
Ο ξφινο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο γηα ηε ζσξάθηζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο:
 Με ηελ πξνψζεζε αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ (Αζθαιηζηηθφ, εξγάζηκνο ρξφλνο, εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, αχμεζε νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, «απειεπζέξσζε» ηνκέσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
θ.ιπ.), πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηελ ΤΑΔ.
 Με ηελ παξαπέξα εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλεπαξθνχο θαη ππνβαζκηζκέλνπ δεκφζηνπ
ηνκέα ηεο Τγείαο - Πξφλνηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ
απνπζία δεκφζησλ ππνδνκψλ εθηίκεζεο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
 Με ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ςεπδεπίγξαθσλ ειέγρσλ ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο απφ ηνπο
ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο.
 Με ηελ ειιηπή θαηαγξαθή εξγαηηθψλ «αηπρεκάησλ» θαη ηελ απνπζία, ζηελ νπζία, θαηαγξαθήο ησλ
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ.
 Με ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αλαγθαίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνπο ζρεηηθνχο
ηνκείο.
 Με ηε δηαηήξεζε ζθφπηκσλ ειιείςεσλ ζην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην κε θξηηήξην ηε ζσξάθηζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (π.ρ. απνπζία ζεζκνζεηεκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη
πξνδηαγξαθψλ).
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Ζ απνπζία ελφο ζπζηήκαηνο νπζηαζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, θαη θπξίσο ησλ
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηειηθά ν εξγαδφκελνο λα ράλεη ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη
ησλ ειάρηζησλ παξνρώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκεξηλφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα (επηδφηεζε εξγαηηθνχ
αηπρήκαηνο, επίδνκα επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, ζχληαμε αλαπεξίαο ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή
επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο). Με δεδνκέλν ην ζεκεξηλφ θνηλσληθναζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, νη εξγαδφκελνη
επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηεο δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, αθνχ νη παξνρέο ηνπ ηακείνπ δελ επαξθνχλ γηα λα ην θαιχςνπλ.
Αλαδεηθλχεηαη σο αηρκή ηεο ηαμηθήο πάιεο λα πιεξψζεη ην θεθάιαην θαη φρη ε εξγαηηθή ηάμε γηα ηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν.
Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα
ε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, σζηφζν,
ππάξρνπλ εξγαζίεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θη επαγγέικαηα,
νη νπνίεο είλαη ζπγθξηηηθά πην επηβαξπληηθέο ζε ζρέζε κε άιιεο. Ο ζεζκφο ησλ ΒΑΔ αλαγλσξίδεη φηη ζε
απηνχο ηνπο ρψξνπο θη επαγγέικαηα νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξα βαξηέο, αλζπγηεηλέο θη
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πνπ νδεγνχλ ζε γξήγνξε θαη πνιιαπιάζηα επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπο
θαη γη’ απηφ ππάξρεη αλάγθε λα ζπληαμηνδνηεζνχλ - απνκαθξπλζνχλ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο λσξίηεξα –
ζπγθξηηηθά κε άιια επαγγέικαηα– γηα λα κεησζεί ε έθζεζε ζε επηβιαβείο παξάγνληεο θαη ε επηβάξπλζε
ηεο πγείαο ηνπο.
Ο ζεζκόο ησλ ΒΑΔ, όπνπ εθαξκόδεηαη ζήκεξα, πξνβιέπεη ζύληαμε θαηά 5 ρξόληα λσξίηεξα γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ ππάγνληαη ζε απηόλ. Απνηειεί ηε βαζηθή ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο πξψηκεο θζνξάο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα
ζεηξά θιάδνπο, ρψξνπο θαη εηδηθφηεηεο. Βέβαηα, ην δηθαίσκα ζηε ζπληαμηνδφηεζε κηα πεληαεηία λσξίηεξα
απφ ηα γεληθά φξηα ην ρξπζνπιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ επηβνιή πξφζζεηνπ αζθάιηζηξνπ επί ησλ
απνδνρψλ ηνπο, πέξαλ ηεο εηζθνξάο γηα ηε ζχληαμε. Με ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ επαγγεικάησλ σο
ΒΑΔ, νη εξγαδφκελνη δηεθδίθεζαλ θαη θαηέθηεζαλ κέζσ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη κηα ζεηξά άιιεο
επλντθέο δηαηάμεηο, φπσο ηε ρνξήγεζε αλζπγηεηλνχ επηδφκαηνο, ηε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο,
πξφζζεηεο κέξεο άδεηαο θ.ά.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ύπαξμε ηνπ ζεζκνύ κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ζπληαμηνδόηεζε λσξίηεξα γηα θάπνηνπο
θιάδνπο, κεησκέλν σξάξην θιπ., δε ζπλεπάγεηαη όηη αξθεί απηό ην κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ΥΑΔ ζηνπο
θιάδνπο πνπ εληάζζνληαη ζηα ΒΑΔ, νύηε όηη ζηνπο θιάδνπο εθηόο ΒΑΔ δελ πθίζηαληαη θίλδπλνη γηα ηελ
ΥΑΔ θαη δελ ππάξρεη ε αλάγθε πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζήο ηνπο.
Η πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ ΒΑΔ απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ησλ θαπηηαιηζηηθώλ
αλαδηαξζξώζεσλ, ησλ αληηδξαζηηθώλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ ζηόρν ηε δηαζθάιηζε θζελόηεξεο εξγαηηθήο
δύλακεο, ζύκθσλα θαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίζεζε ζηα ΒΑΔ ζπλδέεηαη κε ηηο αλαηξνπέο ζην
θνηλσληθναζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. πλέπεηα φισλ απηψλ είλαη ε επηδείλσζε ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δσήο, ηεο πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο.
15

Τα ΒΑΔ έρνπλ κπεη ζην ζηόραζηξν ηνπ θεθαιαίνπ από ην 1990. Τν 2011 ε επίζεζε ζην ζεζκό
θιηκαθώζεθε κε ηνλ απνραξαθηεξηζκό αξθεηώλ επαγγεικάησλ. Σν 2012 κε ην λφκν 4093 απμήζεθαλ θαηά
2 έηε ηα φξηα ειηθίαο ζηα ΒΑΔ. ην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ αληηιατθψλ κέηξσλ πνπ έιαβε ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε Αζθαιηζηηθφ, έγηλε πξνζπάζεηα αξρηθά λα απνραξαθηεξηζηεί ην επάγγεικα ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ δήκσλ απφ ηα ΒΑΔ. Ωζηφζν, κεηά θαη απφ ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
θιάδνπ, ε θπβέξλεζε αλαδηπιψζεθε. Ζ εμέιημε φκσο απηή δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο, πνπ είλαη ε θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ.
Τπεξεζίεο ΤΑΔ
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Ο βαζηθφο λφκνο γηα ηελ ΤΑΔ πεξηιακβάλεη ηελ χπαξμε δχν βαζηθψλ ζεζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο (ΣΑ) θαη ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο (ΓΔ).
Τπνρξεσηηθή είλαη ε χπαξμε ΣΑ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, έζησ θαη αλ έρνπλ έλαλ εξγαδφκελν. Ζ αλάζεζε
θαζεθφλησλ ΓΔ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνη.
Ζ πξφβιεςε απηή, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη ζ’ έλα κεγάιν εξγνηάμην (παξφιν
πνπ νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη παξφληεο ζηηο εξγαζίεο είλαη πάλσ απφ 50) δελ απαηηείηαη απφ ηε
λνκνζεζία λα ππάξρεη ΓΔ, γηαηί νη εξγαδφκελνη εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά εξγνιαβηθά ζπλεξγεία.
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Τπ. Απφθαζε Αξηζκ. Φ10221/νηθ.268116/929/30.11.2011 Βαξηέο θαη Αλζπγηεηλέο Δξγαζίεο.
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Ν. 3850/2010 (αληηθαηέζηεζε ην Ν. 1568/1985 θαη ην ΠΓ 17/96)
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Τπνρξεσηηθή είλαη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ ΓΔ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο
εξγαζίαο φπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαξθηλνγφλνη παξάγνληεο θαη ζηα κεηαιιεία-ιαηνκεία (φπνπ ηζρχεη ν
Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ). Ζ πξφβιεςε γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ ΓΔ ζε
εξγαζηαθνχο ρψξνπο κε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, δηφηη δελ
πξαγκαηνπνηείηαη ηέηνηνπ είδνπο έιεγρνο απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θη επαθίεηαη ζηελ
θξίζε ηνπ θάζε εξγνδφηε λα ην επηιέμεη. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ηελ απαζρφιεζε βνεζεηηθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπλδξνκή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΔ (λνζειεπηέο, επφπηεο πγείαο).
Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα αλαζέζεη θαζήθνληα ΣΑ θαη ΓΔ ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ζε Δμσηεξηθή Τπεξεζία
Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ) ή λα ζπγθξνηήζεη Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο
(ΔΤΠΠ). Οη ΔΞΤΠΠ είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ΤΑΔ.
Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα νχηε θαλ ε ηππηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ ΣΑ θαη ΓΔ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην
ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνρξενχληαλ λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε
θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ ηππηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ ΣΑ θαη ΓΔ.
Υσξίο θαη πάιη λα δηαζθαιίδεηαη ε νπζία ζε φηη αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη
ε νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ
ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απνπζηάδεη ζπλνιηθά απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία
θάζε ππεξεζία ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, απνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα θιπ, κε φηη ζπλέπεηεο έρεη
απηφ ζπλνιηθά γηα ηελ άζθεζε εηδηθφηεηαο. Σν κνλαδηθφ λνζνθνκείν πνπ έρεη ηκήκα ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο
είλαη ην Θξηάζην, φπνπ θαη ζε απηφ δελ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζηε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ρψξαο ή έζησ λα
ζπκβάιεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ.
ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε αλάζεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζηηο ηδησηηθέο ΔΞΤΠΠ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ απαηηείηαη λα εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ΓΔ ή ΣΑ ε
ζχζηαζε ΔΤΠΠ είλαη ππνρξεσηηθή, σζηφζν απηή ε πξφβιεςε δελ εθαξκφδεηαη, κε ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηα λνζνθνκεία. Δλώ ην θύξην βάξνο ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ κέζα
ζηελ επηρείξεζε ην επσκίδνληαη ν ΤΑ θαη ν ΓΔ, ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα έλα ηόζν επξύ ζύλνιν θαζεθόλησλ, ν
ρξόλνο εξγαζίαο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε είλαη ειάρηζηνο.
Με βάζε ην ζεκεξηλό λνκνζεηηθό πιαίζην ν ΤΑ θαη ν ΓΔ έρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο. Σεινχλ ζε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη κπνξεί λα δερηνχλ αληηθεηκεληθά ηελ εξγνδνηηθή
πίεζε, ζην βαζκφ πνπ νη ππνδείμεηο ηνπο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο αμηνινγνχληαη σο πεξηνξηζηηθέο γηα
ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν νπζηαζηηθφ απηφ πξφβιεκα δελ
αληηκεησπίδεηαη θπζηθά κε ηηο θξαζηηθέο αλαθνξέο πεξί «εζηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηνλ εξγνδφηε»
(Ν. 3850/2010).
Δηδηθόηεξα γηα ηνλ ΤΑ, ην κεγάιν εύξνο ησλ ηππηθώλ δπλαηνηήησλ θαη θαζεθόλησλ ηνπ θαζηζηά «εύθνιε
ππόζεζε» ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε θαηεγνξνύκελν γηα «πξόθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο από ακέιεηα» ζε
πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη πνηλέο γηα ηνλ εξγνδφηε ζχκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ΤΑΔ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Όκσο ν
ΣΑ κπνξεί λα δησρζεί κε βάζε ην ζπλνιηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. άξζ. 314 θαη 315 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα). Ο ΤΑ πνπ εξγάδεηαη ζε ΔΞΥΠΠ βηώλεη έλα θαζεζηώο δηπιήο εμάξηεζεο, απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο
ΔΞΤΠΠ θαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο. Σαπηφρξνλα, ν ΣΑ επσκίδεηαη ζηελ πξάμε
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο, αθνχ ν εξγνδφηεο εχθνια κπνξεί λα επηθαιεζηεί ειιείςεηο
ζρεηηθά κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ δέρηεθε απφ απηφλ. Ζ πιεξφηεηα ησλ ζπκβνπιψλ θαη
ππνδείμεσλ ηνπ ΣΑ πξνο ηνλ εξγνδφηε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο πξαγκαηηθνχο φξνπο πνπ ππάξρνπλ
ζήκεξα γηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ. Η νπζηαζηηθή ιύζε δελ κπνξεί λα αλαδεηεζεί βεβαίσο ζηελ θαηεύζπλζε
κηαο ςεπδεπίγξαθεο αιιαγήο ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ ξόινπ ηνπ ΤΑ (π.ρ. δπλαηόηεηα-ππνρξέσζε δηαθνπήο
επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ) κέζα ζην ζεκεξηλό πιαίζην. Αξλεηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ΣΑ.
Όζνλ αθνξά ηνπο ΓΔ, κηθξό πνζνζηό επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο, ελώ θαζήθνληα ΓΔ
εθηεινύλ άιιεο εηδηθόηεηεο, αθόκε θαη γπλαηθνιόγνη! Οη γηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηαηξηθήο ηεο
εξγαζίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ ηνλ αξηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε
βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζεκεξηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο
ηνπ ζεκεξηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, αλαδεηθλχεηαη φηη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ ΓΔ ζηε
ρψξα καο είλαη ηεξάζηην. Σα ηειεπηαία ρξφληα πιήζνο κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ, πνπ
δηαησλίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο σο πάξεξγν απφ γηαηξνχο πνπ δελ έρνπλ ηε ζρεηηθή
εηδηθφηεηα. Δλψ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε
εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ, γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν ην αζηηθφ θξάηνο ζπλεηδεηά δελ εμαζθαιίδεη νχηε
απηήλ ηε ζηνηρεηψδε πξνυπφζεζε. Αληίζεηα, εμαζθαιίδεη ζηνλ εξγνδφηε ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη
θζελέο θαη ςεπδεπίγξαθεο ππεξεζίεο, αθφκα θαη εηθνληθέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αξλεηηθή είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο κε χπαξμεο δεκφζησλ ππνδνκψλ
ππνζηήξημεο ηεο ΤΑΔ ζηε ρψξα καο (π.ρ. εξγαζηήξηα γηα κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο βιαπηηθψλ
παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο). Τν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο
Δξγαζίαο (ΔΛΙΝΥΑΔ), πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο θαη
αληηκεηψπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ ζθνπψλ,
έρεη ππνβαζκηζηεί θαη νδεγείηαη ζε απαμίσζε.

ΣΟΥΟΗ ΠΑΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
Ασηή ε θαηάζηαζε αποηειεί θρίθο ηες αληηιαϊθής ποιηηηθής θσβέρλεζες – ΕΕ – ΔΝΤ –
επητεηρεκαηηθώλ οκίιωλ, ποσ ζσζηάδεη εργαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη θοηλωληθά δηθαηώκαηα ζηο
βωκό ηες αληαγωληζηηθόηεηας θαη ηες θερδοθορίας ηοσ θεθαιαίοσ.
Γελ ζπκβηβαδόκαζηε! Σν ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα, ην ΠΑΜΔ, ζα ζπλερίζεη λα απαηηεί καρεηηθά,
αγωληζηηθά:
 Λήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθώλ
αζζελεηώλ, κε νπζηαζηηθό έιεγρν ηεο εξγνδνηηθήο επζύλεο.
 Απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ΣΔΠΔ.
Σπλδπαζκέλε, κε ζαθή δηαθξηηά θαζήθνληα, δξάζε ησλ Δπηζεσξήζεσλ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο κε ηηο
Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πγεία θαη αζθάιεηα (π.ρ. εμνλησηηθά σξάξηα, καύξε εξγαζία, εξγαζία αλειίθσλ θιπ.).
 Οπζηαζηηθή θαηαγξαθή εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ. Θεζκνζέηεζε
κεζνδνινγηώλ θαη πξνδηαγξαθώλ, επηζηεκνληθή έξεπλα κε θξηηήξην ηελ εγγελή αζθάιεηα θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνύ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ
ιανύ.
 Σπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηνλ επαγγεικαηηθό θίλδπλν, κε
δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηηο εγθύνπο θαη γεληθόηεξα ζηηο εξγαδόκελεο
γπλαίθεο. Να ηζρύζεη μαλά ε απαγόξεπζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο ησλ γπλαηθώλ ζηε βηνηερλία θαη ζηε
βηνκεραλία, ελώ γηα άιια επαγγέικαηα (π.ρ. πγείαο, ηνπξηζκνύ, επηζηηηζκνύ) λα απαγνξεπηεί ε
λπρηεξηλή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
 Υπεξάζπηζε θαη δηεύξπλζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ΒΑΔ θαη ζε άιινπο θιάδνπο θαη εηδηθόηεηεο (ζε ηδησηηθό θαη
δεκόζην ηνκέα) πνπ δνπιεύνπλ ζε νκνηνγελείο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα από ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο
θνξέα, άκεζε επαλέληαμε ζην ζεζκό ησλ θιάδσλ πνπ εμαηξέζεθαλ ην 2011. Μείσζε ηνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο γηα ηα ΒΑΔ 6σξν/5ήκεξν/30σξν θαη αύμεζε ησλ εκεξώλ αδείαο. Καζηέξσζε επηδόκαηνο
Βαξηάο Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο. Μείσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ζηα 50 γηα ηηο γπλαίθεο θαη
55 γηα ηνπο άληξεο πνπ εξγάδνληαη ζηα ΒΑΔ. Καηαβνιή ηνπ αζθάιηζηξνπ ησλ ΒΑΔ από ηνπο εξγνδόηεο
θαη ην θξάηνο, απαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ από ηηο εηζθνξέο.
 Γεκηνπξγία θξαηηθνύ ζώκαηνο Τερληθώλ Αζθαιείαο θαη Γηαηξώλ Δξγαζίαο θαη ππεξεζηώλ ΥΑΔ
εληαγκέλσλ ζην απνθιεηζηηθά δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο, θαηάξγεζε ησλ ΔΞΥΠΠ θαη θάζε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην ρώξν ηεο ΥΑΔ.

 Πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνλ επαγγεικαηηθό θίλδπλν κε επζύλε ηνπ θξάηνπο
θαη απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε ηνπ θεθαιαίνπ. Πιήξε θαη απνιύησο δσξεάλ θάιπςε ηεο λνζνθνκεηαθήο
θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηεο ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ
αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο. Πιήξεηο απνδνρέο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο γηα όιν ην
δηάζηεκα απνπζίαο από ηελ εξγαζία ιόγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο (όπσο
εάλ δνύιεπαλ), επαλεθπαίδεπζε, επαλέληαμε ζηελ εξγαζία. Πιήξεο ζύληαμε γη' απηνύο πνπ δελ
κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ή ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ. Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, επηπιένλ αύμεζε απηώλ θαη επηβνιή πξνζηίκσλ όηαλ
απμάλεηαη ε επηθηλδπλόηεηα (π.ρ. επηρεηξήζεηο κε ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα, πςειή επαγγεικαηηθή
λνζεξόηεηα θ.ιπ.). Μείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ζύληαμεο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηάξγεζήο ηνπο, θαη άκεζε θαηάξγεζε
ησλ εηζθνξώλ ζηνλ θιάδν Υγείαο.
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