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28 Απριλίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την
πρόκληση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας στα θέματα της πρόληψης
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Αποτελεί μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης "που έχει ως στόχο να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στις
αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και στο
μέγεθος των τραυματισμών, των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με
την εργασία παγκοσμίως".
Η χρονιά αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος της πανδημίας, τουλάχιστον όπως
τη ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την κοινωνία να προσπαθεί να ξαναβρεί τους
ρυθμούς της. Όμως, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το γεγονός που επισκιάζει όλα
τα γεγονότα. Από τη μια μεριά, ο πόλεμος στην Ουκρανία μας κάνει να
συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα μπορούν όλα μονομιάς να καταστραφούν και από
την άλλη μας κάνει να βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου ακρίβεια και πιθανή
έλλειψη σημαντικών αγαθών από την καθημερινότητα μας. Οι συνθήκες αυτές
έχουν εκτινάξει τον πληθωρισμό στα ύψη, έχουν αυξήσει σε δυσθεώρητα επίπεδα
τα κόστη παραγωγής και αυτά τα δεδομένα σίγουρα θα έχουν συνέπειες και στην
αγορά εργασίας σε άμεσο αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το σημαντικό
είναι, να μην γίνονται εκπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, σε όλα τα
επίπεδα, είτε αυτό αφορά στην πανδημία, είτε στις συνθήκες εργασίας, οι οποίες
μπορεί να επηρεασθούν από τα αυξημένα κόστη παραγωγής.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 είχαμε
στην Ελλάδα περισσότερα από 5000 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων 51
θανατηφόρα
(https://www.statistics.gr/documents/20181/3e03d2cd-d37e-846a857a-5f06aef93e39) και παρά το γεγονός ότι το σύνολο των ατυχημάτων ήταν
μειωμένο κατά 4,3% σε σχέση με το 2018, η ΕΕΧ θεωρεί ότι η προσπάθεια για
συνεχή μείωση των εργατικών ατυχημάτων και μηδενισμό των θανατηφόρων

ατυχημάτων πρέπει να είναι συνεχής και η πολιτεία θα πρέπει να εντείνει τους
ελέγχους και να θεσπίζει συνεχώς μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Για αυτό το λόγο το θέμα εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία είναι η έναρξη ενός κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή
όλων των φορέων και με σκοπό τη δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας
και υγείας στην εργασία.
Η ΕΕΧ μετέχει θεσμικά στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και με την ευκαιρία θα ήθελε να σημειώσει τα παρακάτω:
Συμφωνεί με την πρόσφατη πρόταση των άλλων κοινωνικών εταίρων για
δημιουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Αναφοράς Μετρήσεων Προσδιορισμού
Βλαπτικών Παραγόντων για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, με
επαναλειτουργία των εργαστηρίων εφαρμοσμένης έρευνας του Υπουργείου
Εργασίας -που χρόνια τώρα βρίσκονται σε αχρησία- και την αξιοποίηση
εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των χημικών
Παρακολουθεί στενά την μετατροπή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε
Ανεξάρτητη Αρχή και σημειώνει την ανάγκη στελέχωσης της Τεχνικής Επιθεώρησης
με επιπλέον χημικούς προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για τις συνθήκες
εργασίας.
Η ΕΕΧ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία και πιστεύοντας στη σημασία της πρόληψης
επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και είναι στο πλευρό των
εργαζόμενων, των εργοδοτών , των κοινωνικών εταίρων για τη διασφάλιση της
υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
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