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ΔΡΓΑΣΙΚΑ 

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Να κελ ηζαθίδεηαη ε δσή ησλ εξγαηψλ γηα ηα θέξδε ησλ θαπηηαιηζηψλ 

Ηκεξίδα ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αξηαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

 

Με δχν εξγάηεο λεθξνχο απφ 

ηα πξψηα θηφιαο έξγα θαη 

ξπζκφ κηθξψλ θαη κεγάισλ 

αηπρεκάησλ πνπ θηάλνπλ 

ζηα 10 θάζε κέξα, ην έξγν 

ηεο θαηαζθεπήο ηεο Ινλίαο 

νδνχ (196 ρικ. απφ ην 

Αληίξξην έσο ηελ Δγλαηία 

Οδφ) έρεη ήδε πάξεη ηε 

ζθπηάιε απφ ηα άιια 

κεγάια έξγα πνπ ην 

ζηέξησκά ηνπο ζπλνδεχηεθε 

απφ εξγαηνζπζίεο. 

Με αθνξκή απηφ ην γεγνλφο, 

ην Δξγαηηθφ Κέληξν Αξηαο 

πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα 

ζπληνλίζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κε 

γλψκνλα ηελ αλάγθε λα γπξλάλε νη εξγάηεο ζψνη θαη αβιαβείο απφ ην κεξνθάκαην. 

ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο έγηλε ηελ Κπξηαθή, 22 Μάξηε, ζηελ Αξηα κηα 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εκεξίδα κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ - 

ζπλδηθαιηζηψλ θαη εξγαηψλ θαη ζέκα «Η ςγεία και η αζθάλεια ηων επγαζομένων 

ζηοςρ σώποςρ δοςλειάρ και ιδιαίηεπα ζηα έπγα ηων μεγάλων οδικών αξόνων». 

Η αλαγθαηφηεηα γη' απηήλ ηε ζπδήηεζε θάλεθε θαη απφ ηε κεγάιε αληαπφθξηζε πνπ 

βξήθε ην ζρεηηθφ θάιεζκα. Πήξαλ κέξνο εξγάηεο απφ δηάθνξα ζπλεξγεία πνπ 

δνπιεχνπλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζπλδηθαιηζηέο ηεο νηθνδνκήο απφ ηνπο λνκνχο 

Αξηαο, Ισαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο αιιά θαη άιινπο θιάδνπο. 

ηελ εηζεγεηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε ν πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αξηαο, Γάιιηνο 

Γηάλλεο, ζεκείσζε φηη «γηα ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηα δεηήκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ςηιά γξάκκαηα. Δρνπκε θάζε δηθαίσκα λα γπξλάκε 

ζψνη θαη αβιαβείο ζηα ζπίηηα καο, δελ απνδερφκαζηε ην "δνπιεηά λα 'λαη θαη φπσο λα 

'λαη", δελ απνδερφκαζηε λα δνχκε κε κεησκέλεο απαηηήζεηο. (...) θνπφο ηεο εκεξίδαο 

είλαη λα αλνίμνπκε ην δήηεκα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βάζε 

ζπλνιηθά ηεο "πξφσξεο θζνξάο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ζηελ πξφσξε θζνξά ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ", λα αλαδείμνπκε ηε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δελ 

είλαη άιιε απφ ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη θίλεηξν ην θέξδνο, ηελ θαπηηαιηζηηθή 

αλάπηπμε θαη καδί κε ηα εξγαηηθά ζσκαηεία λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο γηα κέηξα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο». 
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Ο ίδηνο έδσζε κεξηθά 

πξψηα ζηνηρεία γηα ηα 

νδηθά έξγα θαη 

ηδηαίηεξα ην έξγν ηεο 

ΙΟΝΙΑ ΟΓΟΤ 

αλαθέξνληαο φηη «ελψ 

ε εηαηξεία θαηαζθεπήο 

πήξε ην έξγν κε ηηκέο 

ηνπ 2009 δει. κε ην 

κεξνθάκαην ηνπ 

εξγάηε ηφηε λα 'λαη 

θνζηνινγεκέλν ζηα 89 

επξψ, ζήκεξα ν 

νηθνδφκνο ακείβεηαη αλάινγα ηελ ψξα θαη κε κεξνθάκαηα πνπ θηάλνπλ δελ θηάλνπλ 

ηα κηζά!! Κνκκάηηα ηνπ έξγνπ έρνπλ δνζεί ζε ππεξγνιάβνπο, ε εληαηηθνπνίεζε 

θηάλεη ζην αλζξψπηλν φξην κε 10σξα θαη 12σξα, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εηδηθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο είλαη πάκπνιια. Αιισζηε, έρνπκε θαη ηελ πείξα ηεο 

Δγλαηίαο πνπ κφλν ζην θνκκάηη Θεζπξσηίαο - Ισαλλίλσλ είρακε 6 ζαλαηεθφξα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα». 

Ο ζπλδηθαιηζηήο ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηελ αλππαξμία νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ απφ ηνπο 

θξαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ δελ εζηηάδεη ζηελ εξγνδνηηθή επζχλε, αληίζεηα πξνσζεί 

ηελ ηαμηθή ζπλεξγαζία. Δπίζεο αλέπηπμε έλα πιαίζην πάιεο πνπ μεθηλά απφ ην 

δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, ηε ζχζηαζε θξαηηθνχ ζψκαηνο γηαηξψλ 

Δξγαζίαο θαη ηερληθψλ Αζθαιείαο, εληαγκέλν ζην θξαηηθφ ζχζηεκα Τγείαο, κε 

παξάιιειε θαηάξγεζε θάζε ηδησηηθήο εηαηξείαο πνπ ιπκαίλεηαη ην ρψξν, κε αγψλα 

γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΒΑΔ, ηελ θαηνρχξσζε εξγνδνηηθήο 

εηζθνξάο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο. 

 

 

Καηαιήγνληαο, ηφληζε φηη «ν 

αγψλαο γηα νπζηαζηηθέο 

ιχζεηο ζηα δεηήκαηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο είλαη 

αμερψξηζηνο απφ ηνλ αγψλα 

γηα ηε ζπλνιηθή αλαηξνπή 

ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη 

ηνπ θξάηνπο πνπ ηε ζηεξίδεη 

(...) απφ ηε δηθή καο δξάζε, 

απφ ηνπο αγψλεο θαη ηηο 

δηεθδηθήζεηο καο, απφ ηελ 

νξγάλσζε ηεο πάιεο κε 

άμνλα ηελ αλάθηεζε ησλ 

απσιεηψλ θαη ηε δηεθδίθεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ 

 

Ο Γηάλλεο Γάιιηνο, πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αξηαο 

 



αλαγθψλ, ην μήισκα ηνπ αληεξγαηηθνχ - αληηιατθνχ πιαηζίνπ εμαξηάηαη ε "ζσηεξία" 

καο, ε αμηνπξεπήο δσή, ε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα. ήκεξα, 

ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα λα πεξάζεη ε δσή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζε αλψηεξν 

επίπεδν επεκεξίαο θαη φρη λα εμαζιηψλεηαη. Πξνυπφζεζε ε πάιε γηα έλαλ άιιν δξφκν 

αλάπηπμεο φπνπ φιε ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο ζα 

έρεη ξηδηθά δηαθνξεηηθή βάζε, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, ηνλ θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη γη' απηφ ζα κπνξεί λα έρεη ζην επίθεληξφ ηνπ ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο 

αλάγθεο θαη ζα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Δθεί 

θαηαζέηνπκε φιεο ηηο δπλάκεηο καο θαη φζεο ζπζίεο ρξεηαζηεί λα θάλνπκε». 

Σηο εηδηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηνπο θαηέζεζαλ ζηελ εκεξίδα ε Εύε Γεσξγηάδνπ, 

κεραληθφο Αζθαιείαο θαη γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ΔΛΙΝΤΑΔ θαη ν Φξήζηνο 

Παπάδνγινπ, γηαηξφο Δξγαζίαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ. 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο εξγαδφκελνπο δηαθφξσλ θιάδσλ 

εξγαζίαο θαη ηνπνζεηήζεηο απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο. 

Ο Μηράιεο Καηζηγηάλλεο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αγξηλίνπ θαη κέινο ηεο 

Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ, ηφληζε φηη ζηε ζπκβαηηθή νηθνδνκή γίλεηαη καθειεηφ ζε 

ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη παξνπζίαζε εηθφλεο απφ ην έξγν ηεο Ιφληαο 

κε εξγάηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ λα δνπιεχνπλ ζηε γαιαξία «κε ηηο 

βάξθεο». Σφληζε ηελ επζχλε ησλ εξγνδνηηθψλ ζπλδηθαιηζηψλ πνπ θνπθνπιψλνπλ ην 

πξφβιεκα θαη πσο έδσζαλ ηε ιχζε ζην πξφβιεκα νη ίδηνη νη εξγάηεο ζπζπεηξσκέλνη 

ζην ηαμηθφ πλδηθάην ησλ Οηθνδφκσλ ζην Αγξίλην. 

Ο Σσηήξεο Γθίθαο, πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο, ηφληζε φηη 

είλαη θξίζηκν λα δίλεηαη απάληεζε ζην εξψηεκα «γηαηί δελ παίξλνληαη κέηξα 

αζθάιεηαο» (γηαηί ηα εκπνδίδεη ην θπλήγη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο) θαη άξα γηαηί 

ρξεηάδεηαη νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο πάιεο γηα λα ππάξμνπλ κέηξα. 

Ο Σσηήξεο Μαλνύζεο, κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ θαη 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζπλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Ισαλλίλσλ, ζεκείσζε φηη ππάξρεη κεγάιε 

πίεζε λα ηειεηψζεη ην έξγν θαη άξα ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί απηή ε πίεζε νδεγεί 

θαη ζε αηπρήκαηα θαη κεηέθεξε ηελ εκπεηξία απφ ην έξγν ηεο Δγλαηίαο, φπνπ 

δνχιεπαλ εξγάηεο κε έλα ξεπφ ζηηο 13 κέξεο. Υξεηάδεηαη, είπε, λα ζπάζνπκε ηελ 

αληίιεςε φηη ην ζσκαηείν είλαη κφλν γηα ηνπο κηζζνχο, είλαη γηα φιε καο ηε δσή. 

     

 

 

Γελ θηαίεη ε θαθηά ε ψξα γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα 
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ηελ εηζήγεζή ηεο ε Εύε Γεσξγηάδνπ 

αλάκεζα ζε άιια ζεκείσζε: 

«Ση θηαίεη θαη γίλνληαη εξγαηηθά 

αηπρήκαηα; Η ''θαθηά ε ψξα''; Μήπσο 

θηαίλε νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη; Σα 

πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

κελ έρνπλ γίλεη αλ είραλ ιεθζεί κέηξα πνπ 

ην ζεκεξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιεθζνχλ. 

Γηαηί φκσο δελ ιακβάλνληαη; Η αιήζεηα 

είλαη γηαηί θνζηίδνπλ ζηνλ εξγνδφηε - 

ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, γηαηί 

βιάπηνπλ ηα θέξδε ηνπο. Γη' απηφ ζήκεξα 

δελ εθαξκφδεηαη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζα 

έζσδαλ ρηιηάδεο δσέο. 

Π.ρ. θνζηίδνπλ ηα ηερληθά κέηξα (π.ρ. 

ζθαισζηέο, θαηάιιεια κεραλήκαηα θ.ά.). 

Σν λα απαζρνιείηαη επαξθήο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, 

εθπαηδεπκέλν γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ρσξίο εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

θ.ιπ. Κνζηίδεη ην λα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο γηαηί θαζπζηεξεί ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θ.ιπ. Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη θαη απφ ηε λνκνζεζία λα 

πάξνπλ κέηξα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα. ηελ πξάμε, φκσο, νχηε θαλ απηφ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ εθαξκφδεηαη». 

«Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο ππάξρεη πιεζψξα 

θαλνληζκψλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία (π.ρ. λνκνζεζία γηα ππφγεηα ηερληθά έξγα - 

ζπγθνιιήζεηο, ΚΜΛΔ, θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο θ.ά.). Απφ απηνςία ηνπ ΔΠΔ 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ ζηε Γξαθφηξππα κε 

παξέκβαζε θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ, είραλ αλαδεηρηεί δηάθνξα πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, γηα παξάδεηγκα, φηη δελ παξέρνληαλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην κέησπν δηάλνημεο - εθζθαθήο ζπζθεπέο απηνδηάζσζεο 

(αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο) γηα λα αληηκεησπηζζεί θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

(φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 225/89 γηα ηα ππφγεηα ηερληθά έξγα). 

Σελ επηθηλδπλφηεηα ηελ απμάλνπλ θαη άιιεο πιεπξέο: Π.ρ. ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο, ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ γηα λα παξαδνζεί γξήγνξα ην έξγν, ηα εμαληιεηηθά 

σξάξηα. Η κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ειαζηηθή εξγαζία, ε απνπζία θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο (επζχλε ηνπ εξγνδφηε 

λα ηε δηαζθαιίζεη), ε ρξεζηκνπνίεζε αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ γηα εξγαζίεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε - άδεηα. Σν άγρνο ζηελ εξγαζία. 

Σα κέηξα θνζηίδνπλ. Ο θάζε επηρεηξεκαηηθφο φκηινο βάδεη απφ ηε κηα "ζηε δπγαξηά" 

ην "θφζηνο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο" ησλ εξγαδνκέλσλ, θφζηνο πνπ "κεηξηέηαη" ζε 

πξφζηηκα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη απνδεκηψζεηο πνπ κπνξεί λα δνζνχλ, θαζψο 

θαη θφζηνο ρακέλσλ εξγαηνσξψλ ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Απφ ηελ άιιε 

"πιεπξά ηεο δπγαξηάο" κπαίλεη ην θφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ην θφζηνο δειαδή 

 

Η κεραληθφο Αζθαιείαο Δχε Γεσξγηάδνπ 



ησλ ηερληθψλ κέηξσλ, ην θφζηνο εθπαίδεπζεο, ην θφζηνο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ησλ 

εξγαζηψλ γηα λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο κε αζθάιεηα (δειαδή λα πξνεηνηκαζηνχλ 

θαηάιιεια νη εξγαζίεο, λα παξζνχλ ηα κέηξα, λα ειέγρνληαη νη δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα εθπαηδεχνληαη νη εξγαδφκελνη, λα κε 

γίλεηαη εληαηηθά ε εξγαζία), ην θφζηνο γηα απαζρφιεζε θαη αζθάιηζε επαξθνχο 

αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο θ.ιπ. Σν θφζηνο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εξγνδφηεο αλ 

δελ πάξεη ηα κέηξα. 

Ο πξαγκαηηθφο αληίπαινο 

Ο πξαγκαηηθφο καο αληίπαινο γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη, είλαη ην ζχζηεκα πνπ ππεξεηεί ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Δίλαη ην αζηηθφ θξάηνο 

πνπ ηνπο ζηεξίδεη, ζπγθαιχπηεη ηελ αλεμέιεγθηε δξάζε ηεο εξγνδνζίαο. 

Απηφ εθθξάδεηαη: Με ηνπο ςεπδεπίγξαθνπο θαη ειιηπείο ειέγρνπο ζηνπο ρψξνπο 

δνπιεηάο απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, κε ηε κεηαηφπηζε ηεο 

εξγνδνηηθήο επζχλεο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ή 

ησλ ηερληθψλ αζθάιεηαο. Με ηελ απνπζία δεκφζησλ ππνδνκψλ ΤΑΔ θαη ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο (ηηο ιεγφκελεο ΔΞΤΠΠ). Με ηελ ππνβάζκηζε 

ηεο αλαγθαίαο έξεπλαο ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο (π.ρ. ππνβάζκηζε ηνπ ΔΛΙΝΤΑΔ). Με 

ηελ πξνψζεζε ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Με κηα θνπβέληα, ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, 

ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν δήηεκα είλαη, ηη ζα θάλνπκε εκείο νη ηερληθνί, νη νηθνδφκνη, νη εξγαδφκελνη ζην 

ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ; Η πείξα δείρλεη φηη φπνπ ππήξρε νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε ηαμηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηα εξγνηάμηα ηνπ Μεηξφ θαη ηεο 

Αηηηθήο Οδνχ, ππήξμαλ λίθεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ θίλδπλν θαη γηα αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Οη εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο Ιφληαο νδνχ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα, πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζηα ηαμηθά ζσκαηεία, λα πάξνπλ κέξνο ζηηο 

αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηνπ ΠΑΜΔ, γηα: 

-- Να ππάξμεη νπζηαζηηθφο έιεγρνο απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εξγνδνηηθή επζχλε γηα ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηα κεγάια έξγα θαη ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν. 

-- Να ηδξπζεί θξαηηθφ ζψκα Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη Γηαηξψλ Δξγαζίαο, εληαγκέλν 

απνθιεηζηηθά ζην δεκφζην ζχζηεκα Τγείαο, λα θαηαξγεζνχλ νη ΔΞΤΠΠ (Δμσηεξηθή 

Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πξφιεςεο). 

-- Να ππεξαζπηζηνχκε ην ζεζκφ ησλ ΒΑΔ, λα δηεθδηθήζνπκε λα δηεπξπλζεί θαη ζε 

άιινπο θιάδνπο, λα δηεθδηθήζνπκε ηελ άκεζε επαλέληαμε ζην ζεζκφ ησλ θιάδσλ 

πνπ εμαηξέζεθαλ κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 2011. 



-- Να θαηνρπξσζεί ε εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν. 

-- Να εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ηνπ ΔΠΔ. πλδπαζκέλε, κε ζαθή δηαθξηηά θαζήθνληα, δξάζε ησλ Δπηζεσξήζεσλ 

Αζθαιείαο θαη Τγείαο κε ηηο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα (π.ρ. 

εμνλησηηθά σξάξηα, "καχξε" εξγαζία, εξγαζία αλειίθσλ θ.ιπ.). 

Γηα λα έρεη ν αγψλαο ζπλέρεηα, δηάξθεηα θαη ληθεθφξα πξννπηηθή πξέπεη λα 

ζεκαδεχεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν. Οπνηνο θαη αλ είλαη ζηελ θπβέξλεζε, φζν ηα 

θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο ηα έρνπλ νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, ε πγεία θαη ε αζθάιεηά 

καο ζα ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Υξεηάδεηαη άιινο δξφκνο 

αλάπηπμεο, φπνπ ηα κνλνπψιηα ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ, νη νηθνδνκέο, ηα έξγα 

ππνδνκήο, ηα εξγνζηάζηα, ηα κέζα παξαγσγήο, ζα γίλνπλ ιατθή πεξηνπζία. ε κηα 

ηέηνηα νηθνλνκία, ην ηερληθφ έξγν ζα αληηκεησπίδεηαη εληαία κε επηζηεκνληθφ 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε γλψκνλα ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Γηα θζελά θαη πνηνηηθά έξγα πνπ δε ζα απνηεινχλ εκπνξεχκαηα, γηα αζθάιεηα ησλ 

ρξεζηψλ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα, πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δξαζηηθή κείσζε ηεο ιατθήο επηβάξπλζεο, δηαζθάιηζε πιήξνπο θαη 

ζηαζεξήο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. Θα ζπγθξνηεζεί εληαίνο 

απνθιεηζηηθά θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ πνπ ζα δξα κε γλψκνλα ηε ιατθή 

επεκεξία θαη φρη ην θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο. Γη' απηή ηελ πξννπηηθή, αμίδεη λα βγνχκε 

αγσληζηηθά ζην πξνζθήλην, ζηελ Αξηα θαη ζε φιε ηελ Διιάδα». 

     

 

 

Τγεία ζηελ εξγαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ έξγσλ 

ηελ εηζήγεζή ηνπ, ν Φξήζηνο 

Παπάδνγινπ κεηαμχ άιισλ ηφληζε: 

«Οηαλ αλαθεξφκαζηε εηδηθά ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο ελλννχκε όρη 

κόλν ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ, πνπ είλαη ζρεδφλ ν 

κνλαδηθφο δείθηεο πνπ κεηξάηαη ζηα 

ζέκαηα ΤΑΔ, αιιά θαη ηελ πξόιεςε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ, ηελ 

πξόιεςε ηεο πξόσξεο θζνξάο ηεο 

πγείαο θαη ηελ πξφσξε γήξαλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο δνπιεηάο. 

Η ίδηα ε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά 

θαη έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ φηη ν θιάδνο 

ησλ θαηαζθεπψλ θαηαηάζζεηαη ζηνπο 

θιάδνπο πνπ νη εξγαδφκελνη όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, νηθνδφκνη, νδεγνί, 

 

Ο γηαηξφο Δξγαζίαο Υξήζηνο Παπάδνγινπ 
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κεραληθνί εθηίζεληαη ζε κεγάιν ζπλδπαζκό παξαγόλησλ θηλδύλνπ πνπ νδεγνχλ ζε 

βιάβεο ηεο πγείαο, ζην βαζκφ πνπ δελ ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη θνηλνί γηα φινπο φζνη εξγάδνληαη κέζα ζην 

εξγνηάμην ή ηελ νηθνδνκή, π.ρ. ηα ρεκηθά, ε ζθφλε, ν ζφξπβνο, ν ακίαληνο, δελ 

γλσξίδνπλ φξηα κέζα ζηα εξγνηάμηα, δελ δηαρσξίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά 

επάγγεικα θαη εηδηθφηεηα. Αιινη πάιη αθνξνχλ εηδηθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (π.ρ. 

θνξηία, θξαδαζκνί). 

Οη θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο κε ηελ επηδείλσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ έξρνληαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαζηζηνύλ δύζθνιε έσο 

αδύλαηε ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, αθνχ νη εξγαδφκελνη αιιάδνπλ 

δηαξθψο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη ειαζηηθέο ζρέζεηο 

εξγαζίαο, ππεξγνιάβνπο, νη ελνηθηαδόκελνη, ε καζεηεία. Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε 

θαηάζηαζε είλαη αθφκα ρεηξφηεξε γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο 

κεηαλάζηεο. 

Οη καδηθέο απνιύζεηο, ε αλεξγία αιιά θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ν θόβνο ηεο 

απόιπζεο, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, έρνπλ 

θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, νδεγψληαο ζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φπσο θαξδηαγγεηαθά, ην άγρνο, ε θαηάρξεζε αιθνφι θαη εξεκηζηηθψλ, ε 

θαηάζιηςε θαη νη απηνθηνλίεο. 

Σαπηφρξνλα, ε επίζεζε ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε κε ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ 

ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο είλαη ζνβαξφηαηεο πεγέο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ κε ηελ επίζεζε ζηα ΒΑΕ, απφ ηελ άιιε, επηρεηξνχλ 

λα θαηαξγήζνπλ έλα ζεζκφ πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ πξφσξε θζνξά θαη γήξαλζε θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο 

ζηνπο θηλδχλνπο. Καηαδηθάδνληαη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ζε αθόκε πεξηζζόηεξα 

ρξόληα έθζεζεο ζε επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο όηαλ ήδε ε πγεία είλαη πην 

επάισηε, όηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο, ε κπηθή ηνπο αληνρή 

είλαη κεησκέλα. 

Οηαλ κηιάκε γηα ηελ πγεία δελ ελλννχλ θαη νη δχν πιεπξέο ην ίδην. Γηα ηνπο 

εξγνδφηεο θαη ην θεθάιαην, «πγηήο» είλαη ν εξγαδφκελνο πνπ κπνξεί λα εξγαζηεί, πνπ 

δελ έρεη θάπνηα αλαπεξία ή αζζέλεηα πνπ λα ηνλ εκπνδίδεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε πγεία πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη σο ε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Η ζπλνιηθή 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία, πνπ λα ηνπ 

επηηξέπεη φρη κφλν λα εξγάδεηαη, αιιά λα ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπ δσή, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ 

ςπραγσγία. 

Πίζσ από απηήλ ηε γξακκή δελ κπνξεί λα κηιάεη θαλείο γηα πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά γηα δηαηήξεζε ζηε δσή. 

Αηηίεο - εξγνδνηηθή επζχλε 



Η ζπλνιηθή απηή θαηάζηαζε ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ παξνπζηάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο 

κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξα έξγα σο θπζηθφ 

επαθφινπζν ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο, πνπ, φπσο ιέγεηαη, «ε νηθνδνκή δελ 

είλαη γξαθείν ή θαθελείν». Δηζη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο παξνπζηάδνληαη είηε σο αλαπόθεπθηα γεγνλόηα, είηε σο αηνκηθή επζύλε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Φξεηάδεηαη λα γίλεη ζπλείδεζε όηη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο είλαη εξγνδνηηθή επζύλε. 

Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ππάξρνπλ, φκσο νη εξγνδφηεο δελ ηα 

ιακβάλνπλ, νχηε θαη φηαλ ηνπο ππνρξεψλεη ν λφκνο λα ηα ιάβνπλ, γηα απηφ άιισζηε 

ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο δελ ειέγρεη νπζηαζηηθά ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή έζησ θαη 

απηήο ηεο ιεηςήο λνκνζεζίαο. Σα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαηψλ 

ηα ζεσξνύλ πεξηηηά έμνδα, εκπφδην ζηελ θεξδνθνξία ηνπο. Η κε ιήςε κέηξσλ ΤΑΔ 

απνηειεί έλαλ ηξόπν κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο. 

Τν βαζηθό θξηηήξην κε ην νπνίν θάλνπλ θάπνηεο παξαρσξήζεηο θαη απνθαζίδνπλ γηα 

κέηξα ΤΑΔ, είλαη αλ ηα κέηξα απηά πξνζζέηνπλ θάπνην φθεινο ζηα πνζνζηά ησλ 

θεξδψλ ηνπο, αλ θάλνπλ ηελ επηρείξεζε πην αληαγσληζηηθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε ιήςε κέηξσλ θαη ν βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ 

ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο ΥΑΕ, ππνηάζζεηαη ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα. 

Οζα κέηξα θνζηίδνπλ παξαπάλσ θαη δελ πξνζθέξνπλ ζηελ θεξδνθνξία 

απνξξίπηνληαη θαη απηφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεηξηέηαη κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. 

Εηδηθόηεξα ζήκεξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, αλαδηαξζξώζεσλ, 

αλαηξνπώλ, απνιύζεσλ, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκνλή από ην 

εξγαηηθό θίλεκα, ώζηε λα κε ζεσξεζεί «πνιπηέιεηα» ε πξνζηαζία από ηνπο 

θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα ππνρσξήζνπκε, 

δελ πξέπεη λα παξαηηεζνχκε απφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο, ηνλ αγψλα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ΤΑΔ. Να κελ ππνρσξήζνπκε ζηνλ εθβηαζκφ πνπ ζέηνπλ φιν θαη πην 

νμπκέλα νη θαπηηαιηζηέο, δειαδή ή αλεξγία ή κηα δνπιεηά έζησ θαη κε ηνπο 

ρεηξόηεξνπο όξνπο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Η δηεθδίθεζε, ε απαίηεζε αζθαιέζηεξσλ όξσλ εξγαζίαο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ αηαιάληεπηε ηαμηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ εξγνδνζία. Απηό ην ζηνηρείν 

απνηειεί νπζηαζηηθό δείγκα παιηθαξηάο θαη καγθηάο κε ηαμηθό πεξηερόκελν, ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ απνδνρή όξσλ εξγαζίαο πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία 

θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 


