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ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΔΚ ΦΩΚΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ηηο 13 Γεθέκβξε 2015, έγηλε ζηελ Ακθηζζα εκεξίδα ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Φωθίδαο κε ζέκα ηελ 

Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Η πξωηνβνπιία απηή ζπλδέζεθε άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηα Μεηαιιεία Βωμίηε πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή. Δίρε πξνεγεζεί απνζηνιή ηνπ 

«Ρηδνζπάζηε» ζηελ Ακθηζζα, όπνπ ζπδήηεζε κε εξγαδόκελνπο ζηα Μεηαιιεία γηα ηηο δύζθνιεο 

ζπλζήθεο ηεο δνπιεηάο, ηα ειιηπή κέηξα αζθάιεηαο, ηνπο θηλδύλνπο πνπ παξακνλεύνπλ ζηηο ζηνέο 

εμόξπμεο. ήκεξα, παξνπζηάδνπκε απνζπάζκαηα από ηηο παξεκβάζεηο πνπ έθαλαλ ζηελ εκεξίδα ν 

Σξύθωλαο Κνύηξαο, εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ θαη νη δπν βαζηθνί εηζεγεηέο: Η 

Δύε Γεωξγηάδνπ, κεραληθόο Αζθαιείαο, γξακκαηέαο ηνπ ζωκαηείνπ εξγαδνκέλωλ ζην ΔΛΙΝΤΑΔ, πνπ 

επηθέληξωζε ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ν Υξήζηνο Παπάδνγινπ, γηαηξόο Δξγαζίαο, κέινο 

ηνπ Γ ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, πνπ κίιεζε θπξίωο γηα ηα δεηήκαηα ηεο Τγείαο ζηελ 

εξγαζία. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είραλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηωλ ζπλδηθαιηζηώλ - εξγαδνκέλωλ ζηα 

Μεηαιιεία, ζηηο νπνίεο ζα επαλέιζνπκε. 

     

 

 

Nα αλέβεη ε αληηπαξάζεζε κε ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο 

Απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηνπ Σξχθσλα Κνχηξα 

 

Ζ δσή θαη ε πγεία ηνπ εξγάηε δελ εμαληινχληαη 

κφλν ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, κφλν ηελ ψξα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δνπιεηά. Βέβαηα, απηφ πνπ 

απαζρνιεί ηνλ εξγνδφηε είλαη λα είλαη πγηήο γηα λα 

κπνξεί λα δνπιεχεη θαη λα ηνπ δίλεη θέξδε. Οηαλ 

φκσο κηιάκε εκείο νη εξγαδφκελνη γηα ηελ πγεία ζα 

πξέπεη λα ηελ βιέπνπκε κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ φιεο νη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, λα 

είλαη ηέηνηνο ν ηξφπνο δσήο ψζηε λα κπνξεί ν 

εξγάηεο λα αλαπηχζζεη φιεο ηηο θπζηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο, λα κπνξεί λα αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θ.ιπ. 

Οη εξγαδφκελνη ζηεξνχληαη απηέο ηηο θνηλσληθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη 

φηη ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θξηηήξην είλαη 

ην θέξδνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη φρη νη 

ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ζεκεξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο ηερληθήο, απφ ηελ ίδηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

ηελ πεξηνρή καο, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, είρακε ζεκαληηθή αλάπηπμε ιφγσ ηεο εμφξπμεο βσμίηε. 

Πξφθεηηαη γηα πινχην πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαηψλ, πνπ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα 

βαζαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Παξ' φια απηά, ην «θέξδνο» πνπ είραλ νη εξγάηεο ηεο πεξηνρήο καο ήηαλ λέεο 

απνιχζεηο, πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο εθαηνληάδεο πνπ έρνπλ γίλεη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

 

Δξγαδφκελνη θαη ζπλδηθαιηζηέο απφ δηάθνξνπο  

θιάδνπο παξαθνινχζεζαλ κε ελδηαθέξνλ ηελ εκεξίδα 
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Δγηλαλ, επίζεο, 

λέεο κεηώζεηο 

κηζζώλ ζηνπο 

ήδε 

θαζεισκέλνπο 

εδώ θαη 6 ρξόληα, 

κεηψζεηο πνπ γηα 

νξηζκέλνπο 

εξγαδφκελνπο 

θηάλνπλ ζην 50% 

ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν 

κηζζφ ηνπο. Μεγαιψλεη δπζαλάινγα ε αληηζηνηρία αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, απμήζεθαλ νη ψξεο θαη νη κέξεο εξγαζίαο, ελψ νη ζπλζήθεο δνπιεηάο έρνπλ 

ρεηξνηεξεχζεη δξακαηηθά, κε απνηέιεζκα νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη. 

Σν θξάηνο «νπιίδεη» ην ρέξη ηεο εξγνδνζίαο 

Πξέπεη, όκσο, λα ηνλίζνπκε όηη απηνί πνπ νπιίδνπλ θάζε θνξά ην ρέξη ηεο εξγνδνζίαο δελ είλαη άιινη 

από ηηο θπβεξλήζεηο. Απηέο, δηαρξνληθά, κε ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίδνπλ, δηαιχνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

θαηαξγνχλ πιινγηθέο πκβάζεηο, επλννχλ κε θάζε ηξφπν ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πφηε 

κε θνξναπαιιαγέο, πφηε δίλνληάο ηνπο θίλεηξα γηα επελδχζεηο κε ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηα νπνία 

γίλνληαη δαλεηθά θαη αγχξηζηα, πφηε κε παθέηα ζηήξημεο κέζσ ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(ΔΠΑ, ΚΠ παιηφηεξα, παθέηα Νηειφξ ζηηο αξρέο ηνπ '90, Γηνχλθεξ ζήκεξα). 

Οη θπβεξλήζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ θαηαληήζεη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, φπσο ηελ Επηζεώξεζε 

Μεηαιιείσλ Νόηηαο Ειιάδαο, λα ιεηηνπξγνύλ κε ειιηπέζηαην πξνζσπηθό, κόιηο 3 άηνκα γηα λα 

ειέγμνπλ θαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε κηζή ζρεδόλ ρώξα. 

Γηαιχνπλ εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο, ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ - 

φζν απηφ είλαη δπλαηφ ζην ζχζηεκα πνπ δνχκε - ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζπδνζίαο ησλ εξγνδνηψλ. Σελ ίδηα 

ψξα, νη θπβεξλήζεηο δηαζέηνπλ ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα ηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο, ηελ αζηπλνκία, 

ην ζηξαηφ, ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο, πνπ ζηελ 

νπζία ζηξέθνληαη ελάληηα ζηνπο εξγάηεο, ζην ιαφ θαη ηνπο αγψλεο ηνπο. 

Από απηήλ ηε ζηήξημε ζην θεθάιαην παίξλεη αέξα ε εξγνδνζία ζηα Μεηαιιεία ηεο Φσθίδαο, όηαλ, 

γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη έιεγρνο από ηελ Επηζεώξεζε Μεηαιιείσλ, λα βγάδεη έμσ ηνπο εξγάηεο από 

ηηο ζηνέο θαη λα ζβήλνπλ ηα κεραλήκαηα γηα λα κε δηαπηζηώζνπλ, ηελ ώξα δειαδή πνπ εξγάδνληαη 

κέζα ζηηο ζηνέο νη εξγάηεο, ηνπο ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία. 

Είλαη επζύλε ηεο θπβέξλεζεο πνπ παξ' όιεο ηηο δηαπηζηώζεηο ζνβαξώλ ειιείςεσλ πνπ έρεη θάλεη ε 

Επηζεώξεζε Μεηαιιείσλ δελ ζηακαηά ην έξγν αιιά βάδεη πξόζηηκα. Γειαδή, πιεξψλεη, αλ ην 

πιεξψλεη ν εξγνδφηεο ην πξφζηηκν, θαη ζηελ νπζία εμαγνξάδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δσή ηνπ εξγάηε. 

Αιισζηε, είλαη γλσζηφ φηη κηα επηρείξεζε, πφζν κάιινλ κηα βηνκεραλία, ηελ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά λα 

πιεξψλεη πξφζηηκα, ή λα πιεξψλεη απνδεκηψζεηο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα παξά λα παίξλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα πξνζηαζίαο γηα λα κε ζπκβνχλ ηα αηπρήκαηα. 

Μφλν απηήλ ηελ πιεπξά λα πξνζέμεη θαλείο ζα θαηαιάβεη γηαηί νη θπβεξλήζεηο είλαη πάληνηε κε ηε κεξηά 

ηνπ θεθαιαίνπ, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ δεμηφ ή αξηζηεξφ πξφζεκν. Πάξηε επίζεο παξάδεηγκα απφ ηελ 

απφθαζε ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΝΓ - ΠΑΟΚ λα θαηαξγήζεη ηα Σκήκαηα ηεο Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο & 

Τγείαο ηεο Δξγαζίαο, ζε 7 πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αλάκεζά ηνπο θαη ζηε Φσθίδα, απφθαζε πνπ ζπλέρηζαλ λα 

πινπνηνχλ θαη νη επφκελεο ζπγθπβεξλήζεηο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

Ομπλζε ηεο επίζεζεο ζε φια ηα κέησπα 

 

Σν πάλει ησλ εηζεγεηψλ. ην βήκα ν αλαπιεξσηήο γγ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φσθίδαο 



Δίλαη ζίγνπξν φηη ε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα νμπλζεί ζε φια ηα κέησπα. Θα εληαζεί επίζεο ε πξνζπάζεηα 

λα ζηξέςνπλ ηνλ έλαλ εξγαδφκελν ελάληηα ζηνλ άιινλ, ηνπο θνξηεγαηδήδεο πνπ κεηαθέξνπλ ην 

κεηάιιεπκα ελαληίνλ ησλ εξγαηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηελ εμφξπμε, ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ πνπ ζέινπλ 

λα κελ θαηαζηξέθεηαη ην δάζνο πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο θαη νη αλαηηλάμεηο ζηα ληακάξηα λα κε γίλνληαη 

δίπια ζηα ζπίηηα ηνπο, λα ηνπο ζηξέςνπλ ελάληηα ζηνπο εξγάηεο. 

Βιέπνπκε ήδε ηέηνηα θαηλφκελα: Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε αθνξκή ηα ζπλερφκελα εξγαηηθά αηπρήκαηα 

θαη χζηεξα απφ ηηο θαηαγγειίεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζσκαηείνπ, νη έιεγρνη ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ινγηθή πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ε εξγνδνζία, 

φηη «νη ζπλερείο έιεγρνη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ζηελ επηρείξεζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

θιείζεη ε εηαηξεία θαη λα κείλνπλ εθαηνληάδεο εξγαδφκελνη ζην δξφκν», «νη ζπλδηθαιηζηέο κε απηά πνπ 

θάλνπλ ζα θιείζνπλ ηα κεηαιιεία». 

Σξνκνθξαηνχλ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ζηξέθνπλ ελάληηα ζην ζσκαηείν ηνπο γηαηί έπξαμε ην απηνλφεην, 

έπξαμε απηφ γηα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε, ππεξαζπίζηεθε ηε δσή ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα λα κελ ηνπο 

θαηαπιαθψζνπλ ηα ηαβάληα. 

Δίλαη φκσο αξθεηνί θαη νη ζπλάδειθνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο 

είλαη θπξίσο αηνκηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο, γεγνλφο πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα απνθηήζνπλ εληαία θαη 

αηαιάληεπηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε. Αθφκα θαη φζνη ζπλάδειθνη θαηαλννχλ φηη ε αζθάιεηά ηνπο 

δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δεχηεξε κνίξα, ν θφβνο ηεο απφιπζεο θαη ηεο αλεξγίαο ηνχο αθνπιίδεη απφ ηε 

ζέιεζε λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηελ εξγνδνζία. 

Γηα ην ηαμηθφ εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, γηα ην Δξγαηηθφ Κέληξν Φσθίδαο ε δσή θαη ε πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί δήηεκα πξψηεο γξακκήο. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ θαηαπηαλφκαζηε κε ην δήηεκα 

απηφ, έρνπκε ζπγθξνπζηεί πνιιέο θνξέο κε ηε κεγαινεξγνδνζία θαη ηδηαίηεξα απηή ησλ κεηαιιείσλ βσμίηε. 

Γεζκεπφκαζηε φηη ζα ζπλερίζνπκε λα παίξλνπκε θαη άιιεο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα λα ελεκεξψλνπκε 

ηνλ θφζκν. Θα ζπκβάινπκε ψζηε ηα ζσκαηεία λα αγσλίδνληαη γη' απηά ηα ζέκαηα, λα παιέςνπλ θαη λα 

απαηηήζνπλ απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηελ θπβέξλεζε νπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

Γλσξίδνληαο βέβαηα φηη νξηζηηθή ιχζε γηα ηα δεηήκαηα απηά ζα δνζεί φηαλ ηα κεηαιιεία ζα πάςνπλ λα 

είλαη πεγή θεξδψλ γηα ηνλ θάζε κεγαινεπηρεηξεκαηία, φηαλ ζα γίλνπλ θνηλσληθή ηδηνθηεζία, ζα ιεηηνπξγνχλ 

κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα δηαζθαιίδνληαη θαη 

ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ε δσή ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

     

 

 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο ζηα κεηαιιεία βσμίηε 

Απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηνπ Υξήζηνπ Παπάδνγινπ 

Οηαλ αλαθεξφκαζηε εηδηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο ελλννχκε όρη 

κόλν ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, 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. 

Σα πξνβιήκαηα ζην αλαπλεπζηηθφ είλαη ίζσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ ζηνλ θιάδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα νξπρεία. πλαληάκε βξνγρίηηδεο αθφκα θαη ζε κε θαπληζηέο 

εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ, ελψ ε πλεπκνλνθνλίαζε, ν πλεχκνλαο ησλ αλζξαθσξχρσλ, ε ππξηηίαζε, ε 

ακηάλησζε είλαη θιαζηθέο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηε 

ζθφλε ζηα δηάθνξα νξπρεία θαη ηελ απνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ηνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα νξπρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ζσκάηηα diesel (diesel particulate) απφ ηα θαπζαέξηα κεραλψλ (ζθαπηηθά, θνξηεγά θ.ιπ.), πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνη θαξθηλνγφλνη παξάγνληεο. 

Ζ εξγνδνζία δελ ηεξεί θαλνληζκνχο θαη κέηξα 

Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη αλ αμηνπνηεζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, αλ αμηνπνηεζνχλ 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο λα πξνιεθζεί 

απνηειεζκαηηθά ε επηβάξπλζε ηεο πγείαο. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ν επαξθήο εμαεξηζκφο θαη ε 

απνξξφθεζε αεξίσλ θαη ζθφλεο κε εηδηθά κεραλήκαηα, ε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ, ε αμηνπνίεζε 

θαηαιπηψλ, κέρξη θαη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ κεηά ηηο εθξήμεηο, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη φξνη 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ έθζεζε ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ φκσο επηζεκαίλνληαη παξαβηάζεηο ησλ θαλνληζκψλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηηο ζηνέο ησλ κεηαιιείσλ, ελψ θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη 

θαηαγγέιινπλ φηη νη φπνηεο κεηξήζεηο γίλνληαη κε εηθνληθέο ζπλζήθεο γηα λα θξχβνπλ ην πξφβιεκα. 

Ζ βαξεθνΐα ή θαη ε θώθσζε απφ ην ζφξπβν ησλ κεραλεκάησλ, απφ εθξήμεηο ζε ζηνέο θ.ιπ. 

θαηαγξάθεηαη επίζεο σο ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, ελψ απιέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ, 

εγθισβηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ, πεξηνξηζκνχ ηεο έθζεζεο, ζα πεξηφξηδαλ απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα, πνπ 

φκσο θνζηίδνπλ ζηο κεθάλαιο διόηι ηοσ αθαιρείηαι μέρος από ηην κερδοθορία. 

Μεγάιν κέξνο εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππνθέξνπλ απφ ζνβαξά κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο βαξηάο ζσκαηηθήο εξγαζίαο, ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θηλήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ηεο έθζεζεο ζε θξαδαζκνχο, ηελ νξζνζηαζία, ηηο αηειείσηεο ψξεο εξγαζίαο 

ζε κε εξγνλνκηθέο ζέζεηο. 

Απηά, ηελ ίδηα ψξα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δεθάδεο αλπςσηηθά θαη βνεζεηηθά κεραλήκαηα γηα 

δηεπθφιπλζε ηέηνησλ εξγαζηψλ, φηαλ ππάξρνπλ ηξφπνη λα γίλνπλ αληηθξαδαζκηθέο νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ππάξρνπλ αληηθξαδαζκηθά εξγαιεία θαη πξνζηαηεπηηθά φπσο ηα παπνχηζηα, φηαλ κε απιά κέηξα φπσο ηα 

δηαιείκκαηα, ηελ ελαιιαγή εξγαζηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα πξνβιήκαηα πγείαο. 

Ζ επίδξαζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ 

Οη θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο κε ηελ επηδείλσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα ειαζηηθά 

σξάξηα θαη ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο έξρνληαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ 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 ζηελ πξφιεςε, ζηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο, ζηελ 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 αλνρή είλαη κεησκέλα. 

Σέινο, ελψ έρνπκε αξθεηέο ρηιηάδεο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο θαη εθαηνληάδεο ζαλάηνπο θάζε ρξφλν, ζηελ 

Διιάδα, κε δηαρξνληθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, δελ θαηαγξάθεηαη πξαθηηθά θακία επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, 

ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλή λφζνο θαη θξχβνληαη έηζη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία. 

Ζ απάληεζε ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο 



Ζ ζπλνιηθή απηή θαηάζηαζε ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα νξπρεία παξνπζηάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ ηνπο εξγνδφηεο σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο. Σα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο παξνπζηάδνληαη είηε σο αλαπόθεπθηα γεγνλόηα, είηε σο 

αηνκηθή επζύλε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η ιήςε κέηξσλ θαη ν βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ 

δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ΥΑΕ όκσο ππνηάζζεηαηζην θξηηήξην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

κέγηζηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί έλαλ ηξφπν κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηνπ ιεγφκελνπ 

«κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο». 

ηνλ αληίπνδα ησλ εξγνδνηηθψλ ζπκθεξφλησλ βξίζθνληαη νη αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Εηδηθόηεξα ζήκεξα ζηηο ζπλζήθεο 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. 

Η δηεθδίθεζε, ε απαίηεζε αζθαιώλ όξσλ εξγαζίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αηαιάληεπηε ηαμηθή 

αληηπαξάζεζε κε ηελ εξγνδνζία. 

Υπάξρεη ζεηηθή πείξα από ζσκαηεία πνπ πξσηνζηάηεζαλ, ζπλδπάδνληαο ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, 

ηελ πάιε ελάληηα ζηηο απνιύζεηο, ηελ πάιε γηα ην κεξνθάκαην, κε ηελ πάιε γηα ηελ ίδηα ηε δσή ησλ 

εξγαηώλ. 

ε ηειηθή αλάιπζε, ε εηζαγσγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί θαη πξέπεη λα 

κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηεο έθζεζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ζε πξφιεςε ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε κείσζε ηφζν ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο φζν θαη ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ζ νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξηνξίδεηαη 

δξαζηηθά ζην βαζκφ πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνλ θπξίαξρν ζήκεξα λφκν ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Γη' απηφ, ε πξννπηηθή ηεο πάιεο ηνπ εξγαηηθνχ θαη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κηα άιιε αλάπηπμε κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

     

 

 

Ζ έιιεηςε κέηξσλ νδεγεί ζε ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα 

Απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηεο Δχεο Γεσξγηάδνπ 

Ο εμνξπθηηθφο θιάδνο έρεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δείθηεο αηπρεκάησλ. Τν 2006, ζηελ ΕΕ ησλ 15, ν 

αξηζκόο ησλ ζαλαηεθόξσλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ζηνλ εμνξπθηηθό θιάδν ήηαλ 5 θνξέο κεγαιύηεξνο 

από ην κέζν όξν ησλ ππόινηπσλ θιάδσλ. 

ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, απφ ην 2006 έσο ην 2014, πάλσ απφ 1.130 εξγαδφκελνη 

ζε κεηαιιεία - ιαηνκεία έρνπλ ηξαπκαηηζηεί. Αληίζηνηρα, ηελ πεξίνδν 2007 έσο 2014, 38 εξγαδφκελνη ζηνλ 

θιάδν έραζαλ ηε δσή ηνπο. Γειαδή, θαηά κέζν φξν, θάζε 3 κέξεο έλαο εξγαδόκελνο ζε απηνύο ηνπο 

θιάδνπο ηξαπκαηίδεηαη θαη θάζε 4 κήλεο ζξελνύκε θαη έλα λεθξό. 

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηα κεηαιιεία είλαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ θαη ε θαηαπιάθσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ηξαπκαηηζκφο απφ πηψζεηο πιηθψλ. Σέηνηνπ είδνπο ήηαλ ηα ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα ζην νξπρείν Γξαβηάο ην 2003 κε δχν λεθξνχο εξγάηεο, φηαλ ζηνά θαηέξξεπζε θαη ηνπο 

θαηαπιάθσζε, ζηε ζηνά Αζθαθφιαθα ην 2005, ιφγσ εξγαζίαο ζε αμεζθάξσηε πφζηα θαη ζην νξπρείν 
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Μαχξσλ Πεηξψλ ζηε ηξαηνλίθε Υαιθηδηθήο ην 2009, κε έλαλ λεθξφ θαη έλαλ ηξαπκαηία απφ ηελ 

απνθφιιεζε κεγάινπ φγθνπ κεηαιιεχκαηνο απφ ηελ νξνθή ηεο ζηνάο. 

Γελ ηεξνχληαη ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο 

Οη θαλνληζκνί αζθαιείαο πξνβιέπνπλ φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε 

εηδηθή κειέηε γηα ηελ εθζθαθή, ηηο κεζφδνπο γηα εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ ή θαη εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο 

κεζφδνπο κέζσλ θαη πιηθψλ ππνζηήξημεο - ζπγθξάηεζεο. 

Αλαζθαιείο πξαθηηθέο φπσο ε απζαίξεηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζηχισλ, ε εξγαζία ζε «μνθιεκέλεο» 

ζηνέο, ε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ θνριηψλ γηα ηελ ήισζε - θνριίσζε θ.ιπ., νδεγνχλ ζε ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα. Σν μεζθάξσκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεραληθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ρεηξσλαθηηθά. 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαη άιισλ πιηθψλ, 

γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηνπο (π.ρ. κέγηζηεο πνζφηεηεο, θαηάιιειεο 

ζπζθεπαζίεο, αζθαιή νρήκαηα κεηαθνξάο, απνζηάζεηο αζθάιεηαο), γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπο, πνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο, γηα ηελ αζθαιή δηαδηθαζία γφκσζεο - ππξνδφηεζεο 

θαη απνκάθξπλζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δε ζα θηλδπλεχνπλ θ.ά. Ζ κε ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ απηψλ νδεγεί ζε ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. 

Πνιχ κεγάιε επηθηλδπλφηεηα εγθπκνλεί ε εξγαζία κε κεραλήκαηα. Θπκίδνπκε ην ζαλαηεθφξν εξγαηηθφ 

αηχρεκα ζηε Βίληαλε ζε γαιαξία εμφξπμεο κεηαιιεπκάησλ ην 2013, φηαλ ν νδεγφο έραζε ηνλ έιεγρν ηνπ 

θνξησηή ιφγσ βιάβεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε αηπρήκαηα είλαη ε κε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο ηνπ 

κεραλήκαηνο, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ, ε αλεπάξθεηα ρψξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία πνιιψλ κεραλεκάησλ, ν αλεπαξθήο θσηηζκφο, ε χπαξμε αλζξψπσλ θνληά ζε 

θηλνχκελα κεραλήκαηα, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο πνπ νδεγεί ζε αλαζθαιείο πξαθηηθέο θαη 

ρεηξηζκνχο, ε ρξήζε κεραλεκάησλ γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θ.ά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ιφγσ έιιεηςεο κέηξσλ 

αζθάιεηαο ήηαλ ην ζαλαηεθφξν εξγαηηθφ αηχρεκα ην 2008 ζηελ Οίηε, ζηηο ππφγεηεο ζηνέο ηεο ΔΛΜΗΝ, κε 

έλα λεθξφ εξγάηε, κεηά απφ βξαρπθχθισκα ζην κεράλεκα δηάηξεζεο, ην νπνίν πξνθάιεζε θσηηά πνπ 

ππξνδφηεζε ηνπο δπλακίηεο πνπ κεηέθεξε, νη νπνίνη έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ κε άιιν φρεκα. 

Ο ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα εγθισβηζηνύλ ζε ςεπηνδηιήκκαηα. Να κελ επηιέμνπλ αλ ζα θηλδπλεχνπλ 

λα ζαθαηεπηνχλ ή λα πεζάλνπλ ζηε δνπιεηά, ή αλ ζα κείλνπλ άλεξγνη. Να κελ επηιέμνπλ αλ ζα γίλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο ή αλ ζα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ πξόιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ 

ζήκεξα ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο ιύζεηο κε βάζε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. 

Υπάξρεη, επίζεο, ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ππνρξεώλεη ηνλ εξγνδόηε λα ιάβεη κέηξα, όπσο ν Καλνληζκόο 

Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Εξγαζηώλ. 

Ωζηόζν, ν ζηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα δηαζθάιηζε θηελήο εξγαηηθήο δύλακεο νδεγεί ζε κεγάιε 

ππνβάζκηζε ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ. Αλαθεξφκαζηε ζηε ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ, ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ 

εξγαζηψλ γηα λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο κε αζθάιεηα, ζηελ απαζρφιεζε, αζθάιηζε θαη εθπαίδεπζε επαξθνχο 

αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 

Τν αζηηθό θξάηνο ζηεξίδεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, ζπγθαιύπηεη ηελ αλεμέιεγθηε δξάζε ηεο 

εξγνδνζίαο. Ο ξφινο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο εθθξάδεηαη κε ηελ πξνψζεζε αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ 

(φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, εξγάζηκνο ρξφλνο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο θ.ιπ.), πνπ επηδξνχλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ θίλδπλν θαη κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ηνκέα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. 



Δθθξάδεηαη ηδηαίηεξα κε ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ςεπδεπίγξαθσλ ειέγρσλ ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο 

απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, κε επηβνιή θπξψζεσλ αθφκε θαη φηαλ 

γίλνληαη έιεγρνη, έιεγρνη κεηά απφ αηπρήκαηα πνπ δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εξγνδνηηθή επζχλε, αιιά 

ηε κεηαηνπίδνπλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έπαζαλ ην αηχρεκα ή ζε θάπνηνλ άιιν εξγαδφκελν, 

φπσο ν ηερληθφο αζθαιείαο ή ν επηβιέπσλ κεραληθφο θ.ά.). 

Οξγάλσζε ηεο πάιεο 

Τν δήηεκα ηεο πξόιεςεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ πάιε 

γηα αλαραίηηζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο, ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ ηεο θξίζεο θαη ηελ πάιε γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαγθώλ καο. 

Οη εξγαδφκελνη ζηελ πεξηνρή ηεο Φσθίδαο, αιιά θαη γεληθφηεξα, πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζηα ηαμηθά 

ζσκαηεία, λα πάξνπλ κέξνο ζηηο αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, γηα λα 

ιεθζνχλ απφ ηνπο εξγνδφηεο κέηξα γηα ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ, γηα λα ππάξμεη απζηεξφο έιεγρνο ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, 

γηα θάιπςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ κε απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε ηνπ θεθαιαίνπ, γηα θαηάξγεζε ησλ 

ΔΞΤΠΠ θαη ίδξπζε θξαηηθνχ ζψκαηνο ηερληθψλ αζθαιείαο θαη γηαηξψλ εξγαζίαο εληαγκέλνπ ζην 

απνθιεηζηηθά δεκφζην ζχζηεκα Τγείαο, γηα ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΒΑΔ. 

 


