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11η     Μόνιμη Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των  Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών   

Κοπεγχάγη, Σεπτέμβριος 2011 

 

Συνέχεια από το ψήφισμα της Αθήνας για την ΥΑΕ  

 

 

 

Σύνοψη 

 

1. Η  Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ΥΑΕ), παραμένει ένα δύσκολο θέμα για τα 

Συνδικάτα  των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.  

2. Η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει επιδεινωθεί σε σχέση με  

πέρυσι.  

3. Παράγοντες που συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, είναι η απορρύθμιση 

της αγοράς εργασίας και η οικονομική κρίση. Ειδικότερα η κρίση  χρησιμοποιείται ως 

άλλοθι από τους εργοδότες προκειμένου να παραμελούν την ΥΑΕ και για τις 

κυβερνήσεις να παραβλέπουν το ρόλο τους στην εποπτεία  και εφαρμογή της 

σχετικής νομοθεσίας.  

4. Εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, άγχος (μερικές φορές οδηγεί ας 

ακόμη και σε αυτοκτονίες), εξαντλητικές μετακινήσεις, προκαλούν προβλήματα 

υγείας, απεριόριστη ανάμειξη της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής, κλπ. ‘Ολοι αυτοί 

είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών και  

κοινωνικών συνθηκών.  

5. Φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, δεξιές κυβερνήσεις κατά κανόνα 

αγνοούν την ΥΑΕ, και εξαιτίας αυτού διακυβεύεται  το «κεκτημένο» των τελευταίων 

δεκαετιών που κατακτήθηκε με αγώνες.  

6. Οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ που είναι η ραχοκοκκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας- 

είναι πιο εκτεθειμένοι  στην συνεχή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

7. Πρέπει να εντείνουμε την συνεργασία μας στον τομέα της ΥΑΕ.  

8. Η ΥΑΕ πρέπει να εισαχθεί στη συλλογική διαπραγματεύση  και εμείς ως Συνδικάτα 

των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό.  
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9. Είναι αναγκαία  περισσότερη ενημέρωση,  εκπαίδευση, κατάρτιση ιδίως για τους 

νέους, ακόμη και από την ηλικία του σχολείου, προκειμένου για τους νέους να 

εξοικειωθούν με την κουλτούρα της ΥΑΕ, είναι αναγκαία επίσης η εκπαίδευση των 

μεταναστών.  

10. Πρέπει να ζητήσουμε από την  Συνομοσπονδάι των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων να 

θέσει την  ΥΑΕ ψηλά στην πολιτική ατζέντα.  

11. Νέες τεχνολογίες (π.χ. νανο-τεχνολογίες) και οι  επιπτώσεις τους στη υγεία και 

ασφάλεια πρέπει να διερευνηθούν σε  συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.  

12. Κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των οργανώσεων μας, όπως στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Δράσης για την ΥΑΕ και την 28η Απριλίου, 2012,  οπότε εορτάζεται η  

Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων, επιλέγοντας φέτος μια συγκεκριμένη 

ομάδα εργαζομένων, π.χ. τους εργαζομένους στον τομέα της Υγείας. Αυτές οι 

κοινές πρωτοβουλίες με την ευκαιρία διεθνών ή ευρωπαϊκών εκδηλώσεων, έχουν 

τόσο ενημερωτικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, ευαισθητοποιώντας όλους τους 

εμπλεκόμενουςστα θέματα ΥΑΕ.  

 


