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Γενικά Γενικά 

�� ΣτηνΣτην αρχήαρχή τουτου 2121ουου αιώνααιώνα οο χώροςχώρος εργασίαςεργασίας παραµένειπαραµένει

επικίνδυνοςεπικίνδυνος γιαγια τηντην πλειονότηταπλειονότητα τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι πολλέςπολλές

φορέςφορές µετατρέπεταιµετατρέπεται σεσε παγίδαπαγίδα θανάτουθανάτου ((ππ..χχ.. Χιλή)Χιλή)..

�� ΟιΟι κίνδυνοικίνδυνοι τηςτης εργασιακήςεργασιακής υγείαςυγείας δενδεν περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν πλέονπλέον µόνοµόνο

τουςτους παραδοσιακούςπαραδοσιακούς φυσικούς,φυσικούς, χηµικούςχηµικούς καικαι βιολογικούςβιολογικούςτουςτους παραδοσιακούςπαραδοσιακούς φυσικούς,φυσικούς, χηµικούςχηµικούς καικαι βιολογικούςβιολογικούς

παράγοντες,παράγοντες, αλλάαλλά επίσηςεπίσης τουςτους νέουςνέους όπωςόπως τοτο στρες,στρες, τιςτις

µυοσκελετικέςµυοσκελετικές παθήσεις,παθήσεις, τουςτους ψυχολογικούςψυχολογικούς παράγοντεςπαράγοντες κκ..άά..

�� ΌλαΌλα τατα πιοπιο πάνωπάνω επιδεινώνονταιεπιδεινώνονται απόαπό τηντην ανεργία,ανεργία, τιςτις ευέλικτεςευέλικτες

µορφέςµορφές εργασίας,εργασίας, τηντην επισφαλήεπισφαλή εργασία,εργασία, τηντην µαύρηµαύρη εργσίαεργσία..



Η ΥΑΕ  δεν α̟οτελεί ̟ροβεβληµένο θέµαΗ ΥΑΕ  δεν α̟οτελεί ̟ροβεβληµένο θέµα

�� ΗΗ ΥΑΕΥΑΕ συνήθωςσυνήθως δενδεν αποτελείαποτελεί θέµαθέµα προτεραιότηταςπροτεραιότητας τηςτης πολιτικήςπολιτικής
ατζένταςατζέντας όσοόσο καικαι τωντων ΜΜΕΜΜΕ..

�� ΠΠ..χχ.. ΣτονΣτον ΚόλποΚόλπο τουτου ΜεξικούΜεξικού σκοτώθηκανσκοτώθηκαν 1111 εργαζόµενοιεργαζόµενοι καικαι
προκλήθηκεπροκλήθηκε µιαµια τεράστιατεράστια οικολογικήοικολογική καταστροφήκαταστροφή..

�� ΓιαΓια τοτο πρώτοπρώτο θέµαθέµα όµωςόµως λίγηλίγη συζήτησησυζήτηση έγινεέγινε καικαι προφανώςπροφανώς δενδεν
αξιολογήθηκεαξιολογήθηκε τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι αναν υπήρχανυπήρχαν σωστάσωστά µέτραµέτρα ασφαλείαςασφαλείας
θαθα είχανείχαν αποφευχθείαποφευχθεί καικαι οιοι θάνατοιθάνατοι καικαι ηη οικολογικήοικολογική καταστροφήκαταστροφή..



Η 10η  ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη και η ΥΑΕΗ 10η  ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη και η ΥΑΕ

�� ΣτόχοςΣτόχος είναιείναι ηη ανάδειξηανάδειξη τωντων ιδιαίτερωνιδιαίτερων πτυχώνπτυχών πουπου ηη ΥΑΕΥΑΕ έχειέχει
στιςστις ΠρωτεύουσεςΠρωτεύουσες εξεξ αιτίαςαιτίας καικαι τουτου ειδικούειδικού ρόλουρόλου τωντων
πρωτευουσώνπρωτευουσών στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων χωρώνχωρών..

�� ΑπόΑπό τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία τουτου ερωτηµατολογίουερωτηµατολογίου προέκυψανπροέκυψαν πολλέςπολλές
οµοιότητεςοµοιότητες σεσε σχέσησχέση µεµε τατα προβλήµαταπροβλήµατα στηνστην ΥΑΕΥΑΕ..

ΗΗ προστιθέµενηπροστιθέµενη αξίααξία τηςτης ΣυνδιάσκεψηςΣυνδιάσκεψης έγκειταιέγκειται στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι�� ΗΗ προστιθέµενηπροστιθέµενη αξίααξία τηςτης ΣυνδιάσκεψηςΣυνδιάσκεψης έγκειταιέγκειται στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι
διαπιστώνονταςδιαπιστώνοντας τατα κοινάκοινά προβλήµαταπροβλήµατα µπορούµεµπορούµε νανα εµπλουτίσουµεεµπλουτίσουµε
τηντην δράσηδράση µαςµας µέσαµέσα απόαπό τηντην ανταλλαγήανταλλαγή εµεπιριώνεµεπιριών καικαι νανα
διεκδικήσουµεδιεκδικήσουµε καλύτερεςκαλύτερες συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας σεσε εθνικόεθνικό καικαι
ευρωπαϊκόευρωπαϊκό επίπεδοεπίπεδο..



1.  1.  Ποιές οι συνθήκες ΥΑΕ στις Πρωτεύουσες Ποιές οι συνθήκες ΥΑΕ στις Πρωτεύουσες 

�� ΠαράΠαρά τηντην ύπαρξηύπαρξη νοµοθεσίαςνοµοθεσίας καικαι τιςτις βελτιώσειςβελτιώσεις λόγωλόγω τωντων
επιστηµονικώνεπιστηµονικών καικαι τεχνολογικώντεχνολογικών εξελίξεων,εξελίξεων, ηη κατάστασηκατάσταση στηνστην
ΥΑΕΥΑΕ µπορείµπορεί νανα χαρακτηρισθείχαρακτηρισθεί απόαπό µέτριαµέτρια έωςέως κακήκακή.. ΟρισµένεςΟρισµένες
µεγάλεςµεγάλες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τηρούντηρούν τηντην νοµοθεσίανοµοθεσία καικαι εφαρµόζουνεφαρµόζουν
συστήµατασυστήµατα διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου επαγγελµατικούεπαγγελµατικού κινδύνου,κινδύνου, ηη κατάστασηκατάσταση
όµωςόµως στιςστις ΜΜΕΜΜΕ καικαι τιςτις πολύπολύ µικρέςµικρές είναιείναι απογοητευτικήαπογοητευτική..
(Αθήνα)(Αθήνα)..(Αθήνα)(Αθήνα)..

�� ΗΗ ΥΑΕΥΑΕ έχειέχει αποδυναµωθείαποδυναµωθεί τατα τελευταίατελευταία 99 χρόνιαχρόνια εξεξ αιτίαςαιτίας τηςτης
φιλελεύθερης/συντηρητικήςφιλελεύθερης/συντηρητικής κυβέρνησηςκυβέρνησης πουπου απορρύθµισεαπορρύθµισε τηντην
σχετικήσχετική νοµοθεσίανοµοθεσία (Κοπεγχάγη)(Κοπεγχάγη)..



�� ΟιΟι εργοδότεςεργοδότες σεσε πολλέςπολλές περιπτώσειςπεριπτώσεις αντίαντί νανα αναλάβουναναλάβουν τιςτις ευθύνεςευθύνες
τουςτους µεταφέρουνµεταφέρουν τηντην ευθύνηευθύνη γιαγια τηντην έλλειψηέλλειψη πρόληψηςπρόληψης στουςστους
εργαζοµένουςεργαζοµένους παραβιάζονταςπαραβιάζοντας καικαι τηντην νοµοθεσίανοµοθεσία..

�� ΣτηΣτη περίπτωσηπερίπτωση τηςτης εκτίµησηςεκτίµησης τουτου επαγγελµατικούεπαγγελµατικού κινδύνουκινδύνου
αναπτύσσουναναπτύσσουν πρότυπαπρότυπα µοντέλαµοντέλα πουπου δενδεν απηχούναπηχούν τηντην
πραγµατικότηταπραγµατικότητα τουτου χώρουχώρου εργασίαςεργασίας (Μαδρίτη)(Μαδρίτη)..πραγµατικότηταπραγµατικότητα τουτου χώρουχώρου εργασίαςεργασίας (Μαδρίτη)(Μαδρίτη)..



�� ΟιΟι συνθήκεςσυνθήκες ΥΑΕΥΑΕ στηνστην περιοχήπεριοχή ΡώµηςΡώµης--ΛάτσιοΛάτσιο είναιείναι ανησυχητικήανησυχητική..
ΠαράΠαρά τηντην µείωσηµείωση τωντων θανατηφόρωνθανατηφόρων ΕΑΕΑ κατάκατά τοτο 20082008 ((τοτο 20082008,,
7878 θάνατοι),θάνατοι), τοτο 20092009 ανέβηκανανέβηκαν στουςστους 8585 καικαι ηη αυξητικήαυξητική τάσητάση
επιβεβαιώνεταιεπιβεβαιώνεται τοτο 20102010 µεµε µιαµια σειράσειρά σοβαρώνσοβαρών εργατικώνεργατικών
ατυχηµάτωνατυχηµάτων πουπου συνέβησανσυνέβησαν τουςτους τελευταίουςτελευταίους µήνεςµήνες..



�� ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή τηςτης IleIle dede FranceFrance,, υπάρχειυπάρχει έναςένας µεγάλοςµεγάλος αριθµόςαριθµός
σηµαντικώνσηµαντικών βιοµηχανιώνβιοµηχανιών καικαι επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων µεγάλουµεγάλου µεγέθουςµεγέθους
κυρίωςκυρίως στονστον τοµέατοµέα τωντων κατασκευών,κατασκευών, τωντων υπηρεσιών,υπηρεσιών, τωντων δηµοσίωνδηµοσίων
έργωνέργων..

�� ΠέρανΠέραν τωντων παραδοσιακώνπαραδοσιακών θεµάτωνθεµάτων τηςτης ΥΑΕΥΑΕ υπάρχειυπάρχει ενδιαφέρονενδιαφέρον
γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τωντων νέουνέου τύπουτύπου κινδύνωνκινδύνων όπωςόπως οιοι καρκινογόνοικαρκινογόνοιγιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τωντων νέουνέου τύπουτύπου κινδύνωνκινδύνων όπωςόπως οιοι καρκινογόνοικαρκινογόνοι
παράγοντες,παράγοντες, οιοι µεταλλαξιγόνοι,µεταλλαξιγόνοι, οιοι τοξικοίτοξικοί καθώςκαθώς καικαι παράγοντεςπαράγοντες
πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην νανοτεχνολογίανανοτεχνολογία..

�� ΥπόΥπό τοντον έλεγχοέλεγχο τωντων συνδικάτωνσυνδικάτων στιςστις επιτροπέςεπιτροπές ΥΑΕΥΑΕ οιοι
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις υποχρεώθηκανυποχρεώθηκαν νανα επεξεργασθούνεπεξεργασθούν έναένα ενιαίοενιαίο κείµενοκείµενο
γιαγια τηντην αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου επαγγελµατικούεπαγγελµατικού κινδύνου,κινδύνου, νανα ορίσουνορίσουν
υπεύθυνουπεύθυνο γιαγια τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής τηςτης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας
καικαι νανα αναπτύξουναναπτύξουν πολιτικέςπολιτικές καικαι δράσειςδράσεις γιαγια τητη πρόληψηπρόληψη τωντων
επαγγελµατικώνεπαγγελµατικών κινδύνωνκινδύνων..



ΣτηνΣτην πόληπόλη τουτου ΛονδίνουΛονδίνου στουςστους χώρουςχώρους τωντων γραφείωνγραφείων καικαι τουτου
λιανικούλιανικού εµπορίουεµπορίου παρατηρούνταιπαρατηρούνται στρεσσογόνεςστρεσσογόνες καταστάσειςκαταστάσεις,,
επαναλαµβανόµενεςεπαναλαµβανόµενες κινήσειςκινήσεις πουπου οδηγούνοδηγούν σεσε µυοσκελετικέςµυοσκελετικές
παθήσειςπαθήσεις καικαι κακώσεις,κακώσεις, υπάρχουνυπάρχουν προβλήµαταπροβλήµατα λόγωλόγω χρήσηςχρήσης
οθονών,οθονών, επιθετικότηταεπιθετικότητα στοστο χώροχώρο εργασίαςεργασίας κκ..άά..

ΟΟ τοµέαςτοµέας τηςτης οικοδοµήςοικοδοµής αποτελείαποτελεί πηγήπηγή ανησυχίαςανησυχίας λόγωλόγω τωντωνΟΟ τοµέαςτοµέας τηςτης οικοδοµήςοικοδοµής αποτελείαποτελεί πηγήπηγή ανησυχίαςανησυχίας λόγωλόγω τωντων
σοβαρώνσοβαρών κινδύνωνκινδύνων πουπου ενέχειενέχει.. ΥπάρχειΥπάρχει ιδιαίτερηιδιαίτερη πίεσηπίεση γιαγια τατα
συνδικάτασυνδικάτα σεσε αυτόναυτόν τοντον τοµέατοµέα καικαι παράπαρά τιςτις µεγάλεςµεγάλες βέλτιώσειςβέλτιώσεις πουπου
έχουνέχουν γίνειγίνει υπάρχουνυπάρχουν ακόµηακόµη σοβαράσοβαρά προβλήµαταπροβλήµατα..



Στη Φινλανδία  ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων παραµένει Στη Φινλανδία  ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων παραµένει 

ανησυχητικά υψηλός τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.  ανησυχητικά υψηλός τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.  

�� ΣτηΣτη ΜόσχαΜόσχα σύµφωνασύµφωνα µεµε τατα στατιστικάστατιστικά στοιχείαστοιχεία οιοι εργαζόµενοιεργαζόµενοι
τωντων οποίωνοποίων οιοι συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας δενδεν ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στιςστιςτωντων οποίωνοποίων οιοι συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας δενδεν ανταποκρίνονταιανταποκρίνονται στιςστις
συνθήκεςσυνθήκες καικαι τατα πρότυπαπρότυπα υγιεινήςυγιεινής ανέρχονταιανέρχονται στοστο 1414,,22%% τουτου
συνόλουσυνόλου τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων..

�� ΠολλέςΠολλές ιδιωτικέςιδιωτικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις καικαι πολυεθνικέςπολυεθνικές εµποδίζουνεµποδίζουν τηντην
ίδρυσηίδρυση πρωτοβάθµιωνπρωτοβάθµιων σωµατείωνσωµατείων στουςστους χώρουςχώρους δουλειάςδουλειάς..

�� ΣυνήθωςΣυνήθως δενδεν τηρείταιτηρείται ηη νοµοθεσίανοµοθεσία σταστα θέµαταθέµατα ΥΑΕ,ΥΑΕ, παράπαρά τοτο
γεγονόςγεγονός ότιότι υπάρχειυπάρχει έλεγχοςέλεγχος τόσοτόσο απόαπό τατα συνδικάτασυνδικάτα όσοόσο καικαι απόαπό
τηντην κυβέρνησηκυβέρνηση..



2. Προβλήµατα στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 2. Προβλήµατα στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 

�� ΗΗ µεγαλύτερηµεγαλύτερη πρόκλησηπρόκληση δενδεν είναιείναι ηη παραγωγήπαραγωγή νέωννέων κανόνωνκανόνων γιαγια
τηντην ΥΑΕΥΑΕ αλλάαλλά ηη αυστηρήαυστηρή εφαρµογήεφαρµογή τωντων κανόνωνκανόνων πουπου ήδηήδη
υπάρχουνυπάρχουν καικαι είναιείναι περισσότεροπερισσότερο απόαπό εξαντλητικοίεξαντλητικοί..

�� ΠάνταΠάντα υπάρχουνυπάρχουν περιθώριαπεριθώρια βελτίωσηςβελτίωσης ακόµαακόµα καικαι ότανόταν οιοι
κυβερνήσειςκυβερνήσεις επιχειρούνεπιχειρούν µεµε πολλούςπολλούς τρόπουςτρόπους νανα περιορίσουνπεριορίσουν τατακυβερνήσειςκυβερνήσεις επιχειρούνεπιχειρούν µεµε πολλούςπολλούς τρόπουςτρόπους νανα περιορίσουνπεριορίσουν τατα
δικαιώµαταδικαιώµατα τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων..

�� ΗΗ νοµοθεσίανοµοθεσία γιαγια τηντην ΥΑΕΥΑΕ απορρέειαπορρέει στοστο µεγαλύτεροµεγαλύτερο µέροςµέρος τηςτης
απόαπό τητη ευρωπαϊκήευρωπαϊκή νοµοθεσίανοµοθεσία.. ΤοΤο εύροςεύρος εφαρµογήςεφαρµογής τηςτης αφοράαφορά εξεξ
ίσουίσου τοντον δηµόσιοδηµόσιο καικαι τοντον ιδιωτικόιδιωτικό τοµέατοµέα..



�� ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 

Υπάρχουν περίπου 180 νόµοι και άλλα νοµοθετήµατα που διέπουν Υπάρχουν περίπου 180 νόµοι και άλλα νοµοθετήµατα που διέπουν 
την ΥΑΕ. την ΥΑΕ. 

ΟΟ νόµοςνόµος πλαίσιοπλαίσιο 15681568//8585 πουπου εισήγαγεεισήγαγε τουςτους θεσµούςθεσµούς τουτου
ΤεχνικούΤεχνικού Ασφάλεις,Ασφάλεις, τουτου ΓιατρούΓιατρού ΕργασίαςΕργασίας καικαι τωντων ΕπιτροπώνΕπιτροπών
ΥΑΕ,ΥΑΕ, καθώςκαθώς καικαι τοτο Π∆Π∆ 1717//9696 πουπου ενσωµατώνειενσωµατώνει τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκήΥΑΕ,ΥΑΕ, καθώςκαθώς καικαι τοτο Π∆Π∆ 1717//9696 πουπου ενσωµατώνειενσωµατώνει τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή
ΟδηγίαΟδηγία ΠλαίσιοΠλαίσιο 8989//391391/EC,/EC, καικαι επιβάλλειεπιβάλλει στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
διαδικασίεςδιαδικασίες εσωτερικούεσωτερικού ελέγχουελέγχου,, επιβάλλονταςεπιβάλλοντας σεσε κάθεκάθε εροδότηεροδότη
νανα έχειέχει γρα̟τήγρα̟τή εκτίµησηεκτίµηση τουτου ε̟αγγελµατικούε̟αγγελµατικού κινδύνουκινδύνου..

ΟιΟι εργοδότεςεργοδότες υποχρεούνταιυποχρεούνται επίσηςεπίσης στηνστην λήψηλήψη προληπτικώνπροληπτικών
µέτρωνµέτρων προστασίαςπροστασίας τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων.. ΗΗ εφαρµογήεφαρµογή αυτήςαυτής τηςτης
νοµοθεσίαςνοµοθεσίας δενδεν είναιείναι ικανοποιητικήικανοποιητική καικαι αυτόαυτό συναρτάταισυναρτάται µεµε τηντην
αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τηςτης ΕπιθεώρησηςΕπιθεώρησης ΕργασίαςΕργασίας..



�� ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΤαΤα πλέονπλέον κρίσιµακρίσιµα προβλήµαταπροβλήµατα πουπου αφορούναφορούν στηνστην εφαρµογήεφαρµογή τηςτης
νοµοθεσίαςνοµοθεσίας τηςτης ΥΑΕΥΑΕ σχετίζονταισχετίζονται µεµε τοτο αρρύθµιστοαρρύθµιστο κοµµάτικοµµάτι τηςτης
αγοράςαγοράς εργασίαςεργασίας––ειδικότεραειδικότερα σεσε σχέσησχέση µεµε τουςτους µετανάστεςµετανάστες..αγοράςαγοράς εργασίαςεργασίας––ειδικότεραειδικότερα σεσε σχέσησχέση µεµε τουςτους µετανάστεςµετανάστες..

ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι µετανάστεςµετανάστες στηνστην ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τηςτης
ΚοπεγχάγηςΚοπεγχάγης εργάζονταιεργάζονται κυρίωςκυρίως στιςστις οικοδοµές,οικοδοµές, στηνστην εστίασηεστίαση καικαι
σταστα ξενοδοχείαξενοδοχεία..



�� ΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΑνΑν καικαι υπάρχειυπάρχει νόµοςνόµος γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τουτου επαγγελµατικούεπαγγελµατικού
κινδύνουκινδύνου καικαι πολλοίπολλοί κανονισµοίκανονισµοί,, γενικάγενικά οιοι κανόνεςκανόνες πουπου διέπουνδιέπουν
τηντην ΥΑΕΥΑΕ είναιείναι αρκετάαρκετά διάσπαρτοι,διάσπαρτοι, καθώςκαθώς έχουνέχουν πολλέςπολλές πηγέςπηγές
προέλευσηςπροέλευσης..

ΈναΈνα απόαπό τατα πλέονπλέον σηµαντικάσηµαντικά εργαλείαεργαλεία στηνστην περιοχήπεριοχή τηςτης ΜαδρίτηςΜαδρίτης
είναιείναι οιοι συµφωνίεςσυµφωνίες ανάµεσαανάµεσα στουςστους κοινωνικούςκοινωνικούς εταίρουςεταίρους καικαι τηντην
διοίκησηδιοίκηση γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη τουτου επαγγελµατικούεπαγγελµατικού κινδύνουκινδύνου στοστο
πλαίσιοπλαίσιο ενόςενός σχεδίουσχεδίου πουπου ενσωµατώνειενσωµατώνει τατα µέτραµέτρα τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής
ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής γιαγια τηντην ΥΑΕΥΑΕ..



�� ΡΩΜΗΡΩΜΗ

Παρά την  πρόσφατη αναδιοργάνωση της  νοµοθεσίας για την ΥΑΕ Παρά την  πρόσφατη αναδιοργάνωση της  νοµοθεσίας για την ΥΑΕ ,,πολλλά από  πολλλά από  
τα προβλήµατα που  αφορύν στην εφαρµογή της παραµένουν. Ειδικότερα από τα προβλήµατα που  αφορύν στην εφαρµογή της παραµένουν. Ειδικότερα από 
την εµπειρία προκύπτουν προβλήµατα λόγω: την εµπειρία προκύπτουν προβλήµατα λόγω: 

�� Της διαφορετικής ερµηνείας της νοµοθεσίας. Της διαφορετικής ερµηνείας της νοµοθεσίας. 

�� Του ανεπαρκούς αριθµού επιθεωρητών για να επιβλεψουν την τήρησή της. Του ανεπαρκούς αριθµού επιθεωρητών για να επιβλεψουν την τήρησή της. �� Του ανεπαρκούς αριθµού επιθεωρητών για να επιβλεψουν την τήρησή της. Του ανεπαρκούς αριθµού επιθεωρητών για να επιβλεψουν την τήρησή της. 

�� Της έλλειψης συντονισµού µεταξύ  των φορέων που επιβλέπουν την ΥΑΕ.Της έλλειψης συντονισµού µεταξύ  των φορέων που επιβλέπουν την ΥΑΕ.

�� Της ατιµωρησίας.Της ατιµωρησίας.

�� Της  έλλειψης  εκπαίδευσης  και πληροφόρησης. Της  έλλειψης  εκπαίδευσης  και πληροφόρησης. 

�� Της περιθωρειακής εµπλοκής  των  εκπροσώπων  για την ΥΑΕ στην  Της περιθωρειακής εµπλοκής  των  εκπροσώπων  για την ΥΑΕ στην  
εφαρµογή των  κανόνων εντός της επιχείρησης ( σχεδιασµός,  εκπαίδευση,  εφαρµογή των  κανόνων εντός της επιχείρησης ( σχεδιασµός,  εκπαίδευση,  
ΜΑΠ, κλπ).ΜΑΠ, κλπ).

�� Της  έλλειψης  αντίληψης  της ασφάλειας  και  επίβλεψης της υγείας  από Της  έλλειψης  αντίληψης  της ασφάλειας  και  επίβλεψης της υγείας  από 
πολλούς εργοδότες. πολλούς εργοδότες. 



�� ΠΑΡΙΣΙΠΑΡΙΣΙ
�� Μη τήρηση της νοµοθεσίας  σε σχέση µε την διαβούλευση µε τους εργαζοµένους .Μη τήρηση της νοµοθεσίας  σε σχέση µε την διαβούλευση µε τους εργαζοµένους .

�� ΣχεδιασµοίΣχεδιασµοί πουπου φθάνουνφθάνουν στουςστους εκπροσώπουςεκπροσώπους τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων σεσε προχωρηµένηπροχωρηµένη
φάσηφάση..

�� ΤάσειςΤάσεις απόκρυψηςαπόκρυψης τωντων εργατικώνεργατικών ατυχηµάτωνατυχηµάτων..

�� ΗΗ κοινωνικήκοινωνική ασφάλισηασφάλιση σεσε περιφερειακόπεριφερειακό επίπεδοεπίπεδο διαµορφώνεταιδιαµορφώνεται σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις
παρεµβάσειςπαρεµβάσεις τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων..παρεµβάσειςπαρεµβάσεις τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων..

�� ΥπάρχειΥπάρχει οο κοινωνικόςκοινωνικός διάλογοςδιάλογος αλλάαλλά είναιείναι συχνάσυχνά αναγκαίααναγκαία ηη προσφυγήπροσφυγή στηστη
δικαιοσύνηδικαιοσύνη προκειµένουπροκειµένου οο εργοδότηςεργοδότης νανα αναλάβειαναλάβει τιςτις ευθύνεςευθύνες τουτου..

�� ΥπάρχειΥπάρχει αδυναµίααδυναµία παρακολούθησηςπαρακολούθησης ορισµένεωνορισµένεων κατηγοριώνκατηγοριών εργαζοµένωνεργαζοµένων όπωςόπως οιοι
επισφαλείς,επισφαλείς, οιοι εποχικοίεποχικοί κκ..άά..

�� Λόγω της  σύνδεσης  µεταξύ  του Γιατρού  Εργασίας  και του εργοδότη  οι Λόγω της  σύνδεσης  µεταξύ  του Γιατρού  Εργασίας  και του εργοδότη  οι 
εργαζόµενοι αισθάνονται την εξάρτησή του από τον τελευταίο. εργαζόµενοι αισθάνονται την εξάρτησή του από τον τελευταίο. 

�� Υπάρχουν ελλείψεις  σε Γιατρούς Εργασίας. Υπάρχουν ελλείψεις  σε Γιατρούς Εργασίας. 

�� Για τους εργαζόµενους  το σύστηµα πρόληψης  δεν είναι σαφές.  Συνήθως υπάρχει Για τους εργαζόµενους  το σύστηµα πρόληψης  δεν είναι σαφές.  Συνήθως υπάρχει 
µόνο  η  θεραπεία και όχι η πρόληψη. µόνο  η  θεραπεία και όχι η πρόληψη. 



�� Οι βασικές δυσκολίες εµφανίζονται σε επιχειρήσεις όπως:  Οι βασικές δυσκολίες εµφανίζονται σε επιχειρήσεις όπως:  

Μικρές  από 3Μικρές  από 3--49 εργαζοµένους  49 εργαζοµένους  ((αποτελούν την πλειονότητα στην περιοχή αποτελούν την πλειονότητα στην περιοχή 
Ile de France) Ile de France) ειδικότερα στον τοµέα των υπηρεσιών  (καθαρισµός, ειδικότερα στον τοµέα των υπηρεσιών  (καθαρισµός, 
ασφάλεια,  φύλαξη,  πληροφορική κ.ά.)  που δεν έχουν ούτε Συµβούλια  ασφάλεια,  φύλαξη,  πληροφορική κ.ά.)  που δεν έχουν ούτε Συµβούλια  
εργαζοµένων, ούτε  Επιτροπή ΥΑΕ,  ούτε  εκπρόσωπο για την ΥΑΕ. εργαζοµένων, ούτε  Επιτροπή ΥΑΕ,  ούτε  εκπρόσωπο για την ΥΑΕ. εργαζοµένων, ούτε  Επιτροπή ΥΑΕ,  ούτε  εκπρόσωπο για την ΥΑΕ. εργαζοµένων, ούτε  Επιτροπή ΥΑΕ,  ούτε  εκπρόσωπο για την ΥΑΕ. 



�� ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΤαΤα προβλήµαταπροβλήµατα στηνστην εφαρµογήεφαρµογή τηςτης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας οφείλονταιοφείλονται στηνστην έλλειψηέλλειψη σαφώνσαφών
προβλέψεωνπροβλέψεων σεσε διαφόρουςδιαφόρους τοµείςτοµείς..

ΥπάρχειΥπάρχει υποχρέωσηυποχρέωση 1616 ωρώνωρών αρχικήςαρχικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης πουπου όµωςόµως τείνειτείνει νανα γίνειγίνει
φορµαλισµόςφορµαλισµός..φορµαλισµόςφορµαλισµός..

Οι ΜΜΕ  επιχειρήσεις σπάνια παίρνουν µέτρα πρόληψης του επαγγελµατικού Οι ΜΜΕ  επιχειρήσεις σπάνια παίρνουν µέτρα πρόληψης του επαγγελµατικού 
κινδύνου. κινδύνου. 

Υπάρχουν απόπειρες  εφαρµογής ολοκληρωµένωνν συστηµάτων συνδιαχείρισης Υπάρχουν απόπειρες  εφαρµογής ολοκληρωµένωνν συστηµάτων συνδιαχείρισης 
σύµφωνα µε τα πρότυπα σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 18001.ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 18001.



�� ΛΟΝ∆ΙΝΟΛΟΝ∆ΙΝΟ

Η ΥΑΕ  στην Βρεττανία υπέστη µια θεµελιώδη αλλαγή Η ΥΑΕ  στην Βρεττανία υπέστη µια θεµελιώδη αλλαγή το 1975 όταν το 1975 όταν 
ψηφίσθηκε ο νόµος για την ΥΑΕ ψηφίσθηκε ο νόµος για την ΥΑΕ (HSAWA)(HSAWA). Ο νόµος αυτός συγκέντρωσε την . Ο νόµος αυτός συγκέντρωσε την 
µέχρι τότε αποσπασµατική νοµοθεσία η οποία δεν κάλυπτε όλους τους µέχρι τότε αποσπασµατική νοµοθεσία η οποία δεν κάλυπτε όλους τους 
εργαζοµένους και δεν ήταν αποτελεσµατική. εργαζοµένους και δεν ήταν αποτελεσµατική. 

Μεγάλο µέρος της νοµοθεσίας  παράγεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.Μεγάλο µέρος της νοµοθεσίας  παράγεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τα επίπεδα  επιθεώρησης και  προληπτικής δράσης για τον έλεγχο της τήρησης Τα επίπεδα  επιθεώρησης και  προληπτικής δράσης για τον έλεγχο της τήρησης 
της νοµοθεσίας  δεν είναι  τα ενδεδειγµένα. της νοµοθεσίας  δεν είναι  τα ενδεδειγµένα. 



�� MMΟΣΧΑΟΣΧΑ

ΤαΤα συνδικάτασυνδικάτα κατόρθωσανκατόρθωσαν νανα περάσειπεράσει απόαπό τοτο κοινοβούλιοκοινοβούλιο έναένα ειδικόειδικό
πρόγραµµαπρόγραµµα γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τηςτης εργασίαςεργασίας στηνστην πόληπόλη τηςτης ΜόσχαςΜόσχας γιαγια τοτο
διάστηµαδιάστηµα 20102010--20112011..

ΥπάρχειΥπάρχει ακόµηακόµη ηη τριµερήςτριµερής συµφωνίασυµφωνία ανάµεσαανάµεσα στηνστην κυβέρνησηκυβέρνηση τηςτης Μόσχας,Μόσχας, ταταΥπάρχειΥπάρχει ακόµηακόµη ηη τριµερήςτριµερής συµφωνίασυµφωνία ανάµεσαανάµεσα στηνστην κυβέρνησηκυβέρνηση τηςτης Μόσχας,Μόσχας, τατα
ΣυνδικάταΣυνδικάτα καικαι τουτου Εργοδότες,Εργοδότες, όπουόπου αναφέρονταιαναφέρονται οιοι υποχρεώσειςυποχρεώσεις τωντων
εργοδοτώνεργοδοτών σχετικάσχετικά µεµε τηντην αποζηµίωσηαποζηµίωση τωντων οικογενειώνοικογενειών τωντων θυµάτωνθυµάτων σεσε ΕΑΕΑ
ότανόταν αυτάαυτά συµβαίνοιυνσυµβαίνοιυν µεµε υπαιτιότηταυπαιτιότητα τουτου εργοδότηεργοδότη..



3. Ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ροβλήµατα 3. Ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ροβλήµατα 

α̟οτελεσµατικότητας α̟οτελεσµατικότητας 

�� ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
Από 1Από 1--77--1999  λειτουργεί  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1999  λειτουργεί  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η οποία διαρθρώνεται σε Κεντρική και Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η οποία διαρθρώνεται σε Κεντρική και 
Περιφερειακές Υπηρεσίες.Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Έχει ως έργο να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Έχει ως έργο να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. 

Το ΣΕΠΕ  κατά το Το ΣΕΠΕ  κατά το 2009 2009 διενήργησε 24.496 ελέγχους και επέβαλε πρόστιµα 2.856.000 διενήργησε 24.496 ελέγχους και επέβαλε πρόστιµα 2.856.000 
ΕΥΡΩ σε συνολικά 3.588 περιπτώσεις όπου διαπίστωσε  παραλείψεις. ΕΥΡΩ σε συνολικά 3.588 περιπτώσεις όπου διαπίστωσε  παραλείψεις. 

Σε 1.599 περιπτώσεις επέβαλε  διακοπή εργασιών.Σε 1.599 περιπτώσεις επέβαλε  διακοπή εργασιών.

Υ̟άρχει έλλειψη  ανθρώ̟ινων και οικονοµικών ̟όρων  για την ολοκλήρωση του Υ̟άρχει έλλειψη  ανθρώ̟ινων και οικονοµικών ̟όρων  για την ολοκλήρωση του 
έργου τους. έργου τους. 



�� ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Η ∆ανέζικη Επιθεώρηση εργασίας έχει υποστεί σοβαρές περικοπές κατά την Η ∆ανέζικη Επιθεώρηση εργασίας έχει υποστεί σοβαρές περικοπές κατά την 

περασµένη δεκαετία. περασµένη δεκαετία. 

ΗΗ κυβέρνησηκυβέρνηση έχειέχει δηµιουργήσειδηµιουργήσει έναένα ταµείοταµείο γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη στηνστην ΥΑΕΥΑΕ απόαπό τοτο

οποίοοποίο µόνονµόνον οιοι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις µπορούνµπορούν νανα χρηµατοδοτηθούνχρηµατοδοτηθούν..



�� ΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΥπάρχειΥπάρχει ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση εργασίαςεργασίας καικαι ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑσφάλισηςΑσφάλισης πουπου

συµβάλλεισυµβάλλει σηµαντικάσηµαντικά στηστη µείωσηµείωση τωντων ΕΑΕΑ καικαι στηνστην λήψηλήψη µέτρωνµέτρων πρόληψηςπρόληψης..

ΣτοΣτο διάστηµαδιάστηµα ΙανουάριοςΙανουάριος –– ΣεπτέµβριοςΣεπτέµβριος 20092009,, ηη ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ΕργασίαςΕργασίας

διενήργησεδιενήργησε 2121..814814 ελέγχουςελέγχους πουπου οδήγησανοδήγησαν σεσε 77..145145 συστάσειςσυστάσεις,, σεσε 4646 επεβλήθηεπεβλήθη

παύσηπαύση εργασιώνεργασιών καικαι υπήρξανυπήρξαν 11..393393 καταγγελίεςκαταγγελίες γιαγια παραβίασηπαραβίαση τηςτης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας..

Υ̟άρχειΥ̟άρχει έλλειψηέλλειψη ανθρώ̟ινωνανθρώ̟ινων καικαι οικονοµικώνοικονοµικών ̟όρων̟όρων γιαγια τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση

τουτου έργουέργου τουςτους..



�� ΡΩΜΗΡΩΜΗ

�� Το σύστηµα  επιθεωρήσεων είναι ελλειµατικό. Υπολογίζεται ότι µία ιταλική Το σύστηµα  επιθεωρήσεων είναι ελλειµατικό. Υπολογίζεται ότι µία ιταλική 

επιχείρηση θα µπορούσε να ελεχθεί κάθε  επιχείρηση θα µπορούσε να ελεχθεί κάθε  2525--30 30 χρόνια. χρόνια. 

�� Ο αριθµός των ε̟θεωρητών δεν είναι ε̟αρκής και οι ̟όροι δεν είναι Ο αριθµός των ε̟θεωρητών δεν είναι ε̟αρκής και οι ̟όροι δεν είναι 

ε̟αρκείς. Οι Ε̟ιθεωρητές ̟ρέ̟ει να ̟ληρώσουν την µεταφορά τους για ε̟αρκείς. Οι Ε̟ιθεωρητές ̟ρέ̟ει να ̟ληρώσουν την µεταφορά τους για ε̟αρκείς. Οι Ε̟ιθεωρητές ̟ρέ̟ει να ̟ληρώσουν την µεταφορά τους για ε̟αρκείς. Οι Ε̟ιθεωρητές ̟ρέ̟ει να ̟ληρώσουν την µεταφορά τους για 

να κάνουν τους ελέγχουςνα κάνουν τους ελέγχους. . 

�� Οι αναφορές σχετικά µε τις  επιθεωρήσεις δείχνουν ότι αυτές µειώνονται Οι αναφορές σχετικά µε τις  επιθεωρήσεις δείχνουν ότι αυτές µειώνονται 

κατά 10% κάθε χρόνο  και ότι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι οι κατά 10% κάθε χρόνο  και ότι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι οι 

µεγάλες. µεγάλες. 

�� Εκεί όπου παρατηρούνται τα περισσότερα ΕΑ  είναι στις επιχειρήσεις µε Εκεί όπου παρατηρούνται τα περισσότερα ΕΑ  είναι στις επιχειρήσεις µε 

λιγότερους από 9 εργαζοµένους. λιγότερους από 9 εργαζοµένους. 



ΜΟΣΧΑΜΟΣΧΑ

�� ΗΗ κυβέρνησηκυβέρνηση ασκείασκεί έλεγχοέλεγχο στηνστην ΥΑΕΥΑΕ µέσωµέσω τηςτης ΕπιθεώρησηςΕπιθεώρησης Εργασίας,Εργασίας, τηςτης
∆ιοίκησης∆ιοίκησης τηςτης ΟµοσπονδιακήςΟµοσπονδιακής οικολογικήςοικολογικής καικαι τεχνολογικήςτεχνολογικής εποπτείαςεποπτείας τηςτης
ΡωσικήςΡωσικής ΟµοσπονδίαςΟµοσπονδίας καικαι τοτο ΓραφείοΓραφείο τουτου ΕισαγγελέαΕισαγγελέα τηςτης ΜόσχαςΜόσχας..

�� ΗΗ ΟµοσπονδίαΟµοσπονδία τωντων ΣυνδικάτωνΣυνδικάτων τηςτης ΜόσχαςΜόσχας εργάζεταιεργάζεται γιαγια τηντην ΥΑΕΥΑΕ σεσε�� ΗΗ ΟµοσπονδίαΟµοσπονδία τωντων ΣυνδικάτωνΣυνδικάτων τηςτης ΜόσχαςΜόσχας εργάζεταιεργάζεται γιαγια τηντην ΥΑΕΥΑΕ σεσε
συνεργασίασυνεργασία µεµε τιςτις εκτελεστικέςεκτελεστικές δοµέςδοµές τηςτης κυβέρνησηςκυβέρνησης.. ΥπάρχουνΥπάρχουν συµφωνίεςσυµφωνίες πουπου
αφορούναφορούν στηνστην συνεργασίασυνεργασία µεµε τοντον ΕισαγγελέαΕισαγγελέα τηςτης ΜόσχαςΜόσχας καικαι τηντην ΕπιθεώρηαηΕπιθεώρηαη
εργασίαςεργασίας..



�� ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

�� Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι οργανωµένη σε κεντρικό και περιφερεαικό Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι οργανωµένη σε κεντρικό και περιφερεαικό 

επίπεδο. επίπεδο. 

Παράλληλα υπάρχει το: Παράλληλα υπάρχει το: 

�� Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµονικής Έρευνας στην ΥΑΕ και την Κοινωνική Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµονικής Έρευνας στην ΥΑΕ και την Κοινωνική �� Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµονικής Έρευνας στην ΥΑΕ και την Κοινωνική Εθνικό Ινστιτούτο Επιστηµονικής Έρευνας στην ΥΑΕ και την Κοινωνική 

ΠροστασίαΠροστασία και το και το 

�� Εθνικό Ινστιτούτο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης της ΥΑΕ.Έρευνας και Ανάπτυξης της ΥΑΕ.



4. 4. Εργατικά ατυχήµατα και ε̟αγγελµατικές ασθένειες Εργατικά ατυχήµατα και ε̟αγγελµατικές ασθένειες 

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ

�� Σύµφωνα µε το ΣΕΠΕ  το 2009 ο αριθµός των ΕΑ σε επίπεδο χώρας ήταν Σύµφωνα µε το ΣΕΠΕ  το 2009 ο αριθµός των ΕΑ σε επίπεδο χώρας ήταν 
6.381. (6.657 in 2008 6.381. (6.657 in 2008 και και 6.561 6.561 τοτο 2007). 113 2007). 113 από αυτά ήταν θανατηφόρα από αυτά ήταν θανατηφόρα 
(αντιστοίχως (αντιστοίχως 142 142 και και 115). 115). 

Ε̟αγγελµατικές ασθένειεςΕ̟αγγελµατικές ασθένειες: : Ε̟αγγελµατικές ασθένειεςΕ̟αγγελµατικές ασθένειες: : 

�� Οι καταγεγραµµένες επαγγελµατικές ασθένειες  στην Ελλάδα ήταν το 2003 Οι καταγεγραµµένες επαγγελµατικές ασθένειες  στην Ελλάδα ήταν το 2003 , , 39 39 
περιπτώσεις και το 2004 ήταν  32. Το 2005 ήταν 30 και 31 το 2006. περιπτώσεις και το 2004 ήταν  32. Το 2005 ήταν 30 και 31 το 2006. ( ( Στοιχεία Στοιχεία 
ΙΚΑ). ΙΚΑ). 

�� Μία εκτίµηση  του ετήσιου κόστους εξ αιτίας του επαγγελµατικού κινδύνου Μία εκτίµηση  του ετήσιου κόστους εξ αιτίας του επαγγελµατικού κινδύνου 
ανέρχεται στα 3 δισ. ΕΥΡΩ. Αυτό το κόστος το πληρώνει το σύστηµα ανέρχεται στα 3 δισ. ΕΥΡΩ. Αυτό το κόστος το πληρώνει το σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης. κοινωνικής ασφάλισης. 



�� ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Το 2009 συνέβησαν  44 θανατηφόρα ΕΑ Το 2009 συνέβησαν  44 θανατηφόρα ΕΑ στη ∆ανία επί συνόλου 42.561 στη ∆ανία επί συνόλου 42.561 
εργατικών  ατυχηµάτων.   εργατικών  ατυχηµάτων.   

ΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗ

Από το 1995,  Από το 1995,  1.871.836 1.871.836 εργαζόµενοι τραυµατίσθηκαν στο χώρο δουλειάς τους. εργαζόµενοι τραυµατίσθηκαν στο χώρο δουλειάς τους. 

2.372 2.372 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. 

Το 2009, Το 2009, 1.018 1.018 επαγγελµατικές ασθένειες  δηλώθηκαν στη Μαδρίτη.επαγγελµατικές ασθένειες  δηλώθηκαν στη Μαδρίτη.

Η Μαδρίτη είναι η 3Η Μαδρίτη είναι η 3ηη ισπανική πόλη µε τις λιγότερες δηλωµένες  ισπανική πόλη µε τις λιγότερες δηλωµένες  
επαγγελµατικές ασθένειες.επαγγελµατικές ασθένειες.



�� ΡΩΜΗΡΩΜΗ

ΤαΤα τελευταίατελευταία 55 χρόνιαχρόνια καταγράφησανκαταγράφησαν 5757..000000 ΕΑΕΑ στηστη περιοχήπεριοχή..

ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοτο ISTATISTAT (National(National InstituteInstitute forfor Statistics)Statistics) υπάρχειυπάρχει έναςένας
µεγάλοςµεγάλος αριθµόςαριθµός ΕΑΕΑ πουπου δενδεν δηλώθηκανδηλώθηκαν καικαι συνέβησανσυνέβησαν στοστο χώροχώρο τηςτης µαύρηςµαύρης
εργσασίαςεργσασίας..εργσασίαςεργσασίας..

ΟιΟι επαγγελµατικέςεπαγγελµατικές ασθένειεςασθένειες τοτο 20082008 ήτανήταν 11..688688 στηνστην περιοχήπεριοχή τηςτης ΡώµηςΡώµης καικαι
3030..000000 σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο..

Στρες,Στρες, ανησυχίαανησυχία καικαι κατάθλιψηκατάθλιψη παρατηρήθηκανπαρατηρήθηκαν στοστο 1313%% τωντων αρρένωναρρένων
εργαζοµένωνεργαζοµένων καικαι στοστο 66%% τωντων γυναικώνγυναικών..

Σ’ ότι αφορά στο Σ’ ότι αφορά στο mobbing mobbing και το και το “bossing”“bossing”, υπολογίζονται σε 4.000 , υπολογίζονται σε 4.000 
πειπτώσεις το χρόνο. πειπτώσεις το χρόνο. 



�� ΠΑΡΙΣΙΠΑΡΙΣΙ

Μεταξύ του 2005 και 2006  τα εργατικά ατυχήµατα αυξήθηκαν  κατά  Μεταξύ του 2005 και 2006  τα εργατικά ατυχήµατα αυξήθηκαν  κατά  2%2%. . 

Η αύξηση  ήταν για τις γυναίκες Η αύξηση  ήταν για τις γυναίκες +3,2% +3,2% και για τους άνδρες και για τους άνδρες +1,4%. +1,4%. 

Πάνω από  ένας στους δύο ήταν  ανειδίκευτος εργάτης. Πάνω από  ένας στους δύο ήταν  ανειδίκευτος εργάτης. 

Τοµείς  όπου διαπιστώθηκε  αύξηση των  εργατικών ατυχηµάτων   στο διάστηµα  Τοµείς  όπου διαπιστώθηκε  αύξηση των  εργατικών ατυχηµάτων   στο διάστηµα  
22002002 µε µε 2006 2006 είναι το εµπόριο και  η µερική απασχόληση. είναι το εµπόριο και  η µερική απασχόληση. 22002002 µε µε 2006 2006 είναι το εµπόριο και  η µερική απασχόληση. είναι το εµπόριο και  η µερική απασχόληση. 

Λόγοι για τους ο̟οίους ̟ροκαλούνται εργατικά ατυχήµατα στην ̟εριοχή  Λόγοι για τους ο̟οίους ̟ροκαλούνται εργατικά ατυχήµατα στην ̟εριοχή  
Ile de FranceIle de France::

�� Χειρωνακτική συντήρηση Χειρωνακτική συντήρηση (45,7%  (45,7%  των ΕΑτων ΕΑ), ), 

�� Πτώσεις Πτώσεις ((περίπου 2 στα 10 ΕΑπερίπου 2 στα 10 ΕΑ) ) και πτώσεις από ύψος και πτώσεις από ύψος (11,4%  (11,4%  των ΕΑτων ΕΑ))

�� Καυγάδες,  έχουν αυξηθεί πολύ µεταξύ  20Καυγάδες,  έχουν αυξηθεί πολύ µεταξύ  2005  05  και και 2006. 2006. 

Θανατηφόρα ΕΑ  το 2006 Θανατηφόρα ΕΑ  το 2006 : 38 : 38 θάνατοι λόγω ασθενείας, θάνατοι λόγω ασθενείας, 15  15  µοιραίες πτώσεις , µοιραίες πτώσεις , 
66 τροχαία, τροχαία, 36 36 στην οικοδοµή , στην οικοδοµή , 5  5  σε χώρο δουλειάςσε χώρο δουλειάς



Η οικοδοµή είναι  µια δραστηριότητα µε τον µεγαλύτερο αριθµό ΕΑ. Η οικοδοµή είναι  µια δραστηριότητα µε τον µεγαλύτερο αριθµό ΕΑ. 

Ακολουθούν οι µεταφορές . Ακολουθούν οι µεταφορές . 

Το Γαλλικό Υπουργείο Ερηασίας  θέσπισε στην ασφάλιση του επαγγελµατικού Το Γαλλικό Υπουργείο Ερηασίας  θέσπισε στην ασφάλιση του επαγγελµατικού 
κινδύνου κινδύνου (( τοµέας που αφορά στα ΕΑ  και τις επαγγελµατικές ασθένεις)  τις τοµέας που αφορά στα ΕΑ  και τις επαγγελµατικές ασθένεις)  τις 
προτεραιότητες πρόληψης για το διάστηµα προτεραιότητες πρόληψης για το διάστηµα 20092009--2012: 2012: 

Ε̟αγγελµατικές ασθένειςΕ̟αγγελµατικές ασθένεις

Η καταγραφή τους είναι προβληµατική. Η καταγραφή τους είναι προβληµατική. 

Το 2006  η ασφ’αλιση των Επαγγ. Ασθενειών στην νπεριοχή  Το 2006  η ασφ’αλιση των Επαγγ. Ασθενειών στην νπεριοχή  Ile de France Ile de France 
αναγνώριζε  αναγνώριζε  55.. 737 737 περιπτώσεις  µε αύξηση περιπτώσεις  µε αύξηση +3,5% +3,5% σε σχέση µε το 2005. σε σχέση µε το 2005. 

Στον  τοµέα της οικοδοµής  υπάρχουν τουλάχιστον  Στον  τοµέα της οικοδοµής  υπάρχουν τουλάχιστον  524 524 περιτώσεις. περιτώσεις. 



�� ΜΟΣΧΑΜΟΣΧΑ

Το 2009 ο αριθµός των διαγνωσµένων επαγγελµατικών ασθενειών στη Μόσχα Το 2009 ο αριθµός των διαγνωσµένων επαγγελµατικών ασθενειών στη Μόσχα 
ήταν ήταν 180 (180 ( το το 2008 2008 ήταν ήταν 105105 και το και το 2007 2007 ήταν ήταν 179). 179). 

Στην πρώτη θέση βρίσκονται ασθένειες που σχετίζονται µε την ακοή και το Στην πρώτη θέση βρίσκονται ασθένειες που σχετίζονται µε την ακοή και το 
αναπνευστικό σύστηµα αναπνευστικό σύστηµα (( ειδικότερα  ειδικότερα  15% 15% είναι βροχικό άσθµα και ασθµατική είναι βροχικό άσθµα και ασθµατική αναπνευστικό σύστηµα αναπνευστικό σύστηµα (( ειδικότερα  ειδικότερα  15% 15% είναι βροχικό άσθµα και ασθµατική είναι βροχικό άσθµα και ασθµατική 
βροχίτιδα)βροχίτιδα). . 

12,4% 12,4% του συνόλου των επαγγλαµατικών ασθενειών οφείλεται στην έκθεση σε του συνόλου των επαγγλαµατικών ασθενειών οφείλεται στην έκθεση σε 
κραδασµούς. κραδασµούς. 

Παρά  την ετήσια µείωση  των τραυµατισµών στο χώρο δουλειάς  στις πόλειςΠαρά  την ετήσια µείωση  των τραυµατισµών στο χώρο δουλειάς  στις πόλεις, , 
στο  λαινικό και χονδρικό εµπόριο ο αριθµός των  σοβαρών τραυµατισµών που στο  λαινικό και χονδρικό εµπόριο ο αριθµός των  σοβαρών τραυµατισµών που 
κατέληξαν αυξήθηθε κατά 8%. κατέληξαν αυξήθηθε κατά 8%. 



5. Τοµεακή ̟ροσέγγιση  της ΥΑΕ. Τοµείς ̟ερισσότερο εκτεθειµένοι5. Τοµεακή ̟ροσέγγιση  της ΥΑΕ. Τοµείς ̟ερισσότερο εκτεθειµένοι

�� ΚατασκευέςΚατασκευές

�� Ναυπήγηση και ναυποηγοεπισκευή Ναυπήγηση και ναυποηγοεπισκευή 

�� Μέταλλο και Μεταλλευτική βιοµηχανία Μέταλλο και Μεταλλευτική βιοµηχανία 

�� Ορυχεία Ορυχεία 

Χηµική βιοµηχανίαΧηµική βιοµηχανία�� Χηµική βιοµηχανίαΧηµική βιοµηχανία

�� Σφαγεία Σφαγεία 

�� ΜεταφορέςΜεταφορές



6. Εργαζόµενοι ̟λέον εκτεθειµένοι6. Εργαζόµενοι ̟λέον εκτεθειµένοι

ΟµάδεςΟµάδες

�� ΝέοιΝέοι

�� Ηλικιωµένοι άνω των 55 ετών Ηλικιωµένοι άνω των 55 ετών 

�� ΜετανάστεςΜετανάστες

�� ΓυναίκεςΓυναίκες

Ε̟αγγέλµαταΕ̟αγγέλµατα

�� ΟικοδόµοιΟικοδόµοι

�� Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρολόγοι 

�� ΟδηγοίΟδηγοί

�� Χειριστές µηχανηµάτων Χειριστές µηχανηµάτων 

�� DeliveryDelivery

�� Super markets Super markets 



Μορφές  α̟ασχόλησης Μορφές  α̟ασχόλησης 

�� Υπεργολαβίες Υπεργολαβίες 

�� Μερική απασχόληση, άτυπη εργασία, επισφαλής εργασία  Μερική απασχόληση, άτυπη εργασία, επισφαλής εργασία  

ΙεραρχίαΙεραρχία

�� Οι εργαζόµενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας εκτείθενται σε  διαφόρων µορφών  Οι εργαζόµενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας εκτείθενται σε  διαφόρων µορφών  
κακές συνθήκες εργασίας που  έχουν οδηγήσει και σε αυτοκτονίες λόγω της κακές συνθήκες εργασίας που  έχουν οδηγήσει και σε αυτοκτονίες λόγω της 
ασκολυµενης πίεσης υλοποίησης των στόχων ή αλλαγών στην οργάνωση της ασκολυµενης πίεσης υλοποίησης των στόχων ή αλλαγών στην οργάνωση της ασκολυµενης πίεσης υλοποίησης των στόχων ή αλλαγών στην οργάνωση της ασκολυµενης πίεσης υλοποίησης των στόχων ή αλλαγών στην οργάνωση της 
εργασίας.  εργασίας.  

∆ηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας ∆ηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας 

�� Οι εργαζόµενοι και στους δύο τοµείς  εκτείθενται  εξίσου σε  επαγγελµατικούς  Οι εργαζόµενοι και στους δύο τοµείς  εκτείθενται  εξίσου σε  επαγγελµατικούς  
κινδύνους. κινδύνους. 

ΜΜΕ και Πολύ Μικρές Ε̟ιχειρήσεις ΜΜΕ και Πολύ Μικρές Ε̟ιχειρήσεις 

�� Λόγω έλλειψης  ή µη διάθεσης πόρων για προληπτικά µέτρα προστασίας  και Λόγω έλλειψης  ή µη διάθεσης πόρων για προληπτικά µέτρα προστασίας  και 
λόγω ανύπαρκτης  συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. λόγω ανύπαρκτης  συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. 



�� ΟιΟι εργαζόµενοιεργαζόµενοι πουπου πουπου διανύουνδιανύουν µεγάλεςµεγάλες αποστάσειςαποστάσεις απόαπό καικαι

προςπρος τηντην εργασίαςεργασίας τουςτους είναιείναι εκτεθειµένοιεκτεθειµένοι σεσε κινδύνουςκινδύνους απόαπό

αυτοκινιτιστικάαυτοκινιτιστικά ατυχήµαταατυχήµατα..

�� Όλοι οι εργαζόµενοι σε συνθήκες  µαύρης εργασίας. Όλοι οι εργαζόµενοι σε συνθήκες  µαύρης εργασίας. �� Όλοι οι εργαζόµενοι σε συνθήκες  µαύρης εργασίας. Όλοι οι εργαζόµενοι σε συνθήκες  µαύρης εργασίας. 



7. Ε̟ι̟τώσεις  της οικονοµικής κρίσης  στις συνθήκες εργασίας 7. Ε̟ι̟τώσεις  της οικονοµικής κρίσης  στις συνθήκες εργασίας 

στις Ευρω̟αϊκές Πρωτεύουσες στις Ευρω̟αϊκές Πρωτεύουσες 

Έρευνα που έκανε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ΥΑΕ (Έρευνα που έκανε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ΥΑΕ (EUEU--OSHA)OSHA) σε σε 

δείγµα 1.000 ατόµων από κάθε κράτος µέλος  έδειξε ότι: δείγµα 1.000 ατόµων από κάθε κράτος µέλος  έδειξε ότι: 

�� 6 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες θεωρεί ότι  η  παγκόσµια οικονοµική κρίση 6 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες θεωρεί ότι  η  παγκόσµια οικονοµική κρίση 

θα χειροτερεύει τις συνθήκες εργσίας  και ειδικότερα την ΥΑΕ. θα χειροτερεύει τις συνθήκες εργσίας  και ειδικότερα την ΥΑΕ. 

�� Το 75Το 75% % πιστεύει ότι τα προβλήµατα υγείας συνδέονται µε  την εργασιακή πιστεύει ότι τα προβλήµατα υγείας συνδέονται µε  την εργασιακή �� Το 75Το 75% % πιστεύει ότι τα προβλήµατα υγείας συνδέονται µε  την εργασιακή πιστεύει ότι τα προβλήµατα υγείας συνδέονται µε  την εργασιακή 

δραστηριότητα. δραστηριότητα. 



�� ΗΗ απορρύθµισηαπορρύθµιση τωντων εργασικώνεργασικών σχέσεων,σχέσεων, ηη αποδυνάµωσηαποδυνάµωση τωντων συλλογικώνσυλλογικών
διαπραγµατεύσεων,διαπραγµατεύσεων, ηη αποσύνθεσηαποσύνθεση τηςτης εργατικήςεργατικής νοµοθεσίας,νοµοθεσίας, ηη µείωσηµείωση τουτου
κόστουςκόστους εργασίαςεργασίας καικαι σεσε τελευταίατελευταία ανάλυσηανάλυση ηη σταδιακήσταδιακή κατάργησηκατάργηση τουτου
ευρωπαϊκούευρωπαϊκού κοινωνικούκοινωνικού κράτους,κράτους, αφήνειαφήνει τουςτους εργαζόµενουςεργαζόµενους απροστάτευτουςαπροστάτευτους
επιδεινώνονταςεπιδεινώνοντας τιςτις συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας..

�� ΗΗ κρίσηκρίση επιβάλλειεπιβάλλει αναδιαρθρώσειςαναδιαρθρώσεις στιςστις επιχειρήσεις,επιχειρήσεις, αλλαγέςαλλαγές στηνστην οργάνωσηοργάνωση
εργασίαςεργασίας (υπεργολαβίες,(υπεργολαβίες, εξωτερικέςεξωτερικές αναθέσεις)αναθέσεις) πουπου αλλάζουναλλάζουν τιςτις συνθήκεςσυνθήκες
εργασίαςεργασίας επίεπί τατα χείρωχείρω..εργασίαςεργασίας επίεπί τατα χείρωχείρω..

�� ΕπειδήΕπειδή οιοι πόροιπόροι πουπου διατίθενταιδιατίθενται γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων
θεωρούνταιθεωρούνται απόαπό τηντην πλειονότηταπλειονότητα τωντων εργοδοτώνεργοδοτών κόστοςκόστος καικαι όχιόχι επένδυση,επένδυση, οιοι
πρώτεςπρώτες περικοπέςπερικοπές πουπου συµβαίνουνσυµβαίνουν λόγωλόγω τηςτης κρίσης,κρίσης, αφορούναφορούν στηνστην ΥΑΕ,ΥΑΕ, µεµε
αποτέλεσµααποτέλεσµα τηντην χειροτέρευσηχειροτέρευση τωντων συνθηκώνσυνθηκών εργασίαςεργασίας..

�� ΗΗ µείωσηµείωση προσωπικούπροσωπικού σεσε πολλέςπολλές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις λόγωλόγω τηςτης οικονοµικήςοικονοµικής κρίσηςκρίσης
υποχρεώνουνυποχρεώνουν τουςτους εργαζόµενουςεργαζόµενους πουπου µένουνµένουν νανα έχουνέχουν τηντην ίδιαίδια παραγωγικότηταπαραγωγικότητα
µεµε λιγότερολιγότερο προσωπικόπροσωπικό.. ΆλλοιΆλλοι είναιείναι υποχρεωµένοιυποχρεωµένοι νανα εκτελούνεκτελούν εργασίεςεργασίες χωρίςχωρίς
νανα έχουνέχουν τηντην κατάλληληκατάλληλη εξειδίκευσηεξειδίκευση.. ΑυτόΑυτό προκαλείπροκαλεί στρεςστρες πουπου µπορείµπορεί νανα
οδηγήσειοδηγήσει σεσε εργατικάεργατικά ατυχήµαταατυχήµατα καικαι άλλαάλλα προβλήµαταπροβλήµατα..



8. Πρωτοβουλίες και δράσεις των συνδικάτων των 8. Πρωτοβουλίες και δράσεις των συνδικάτων των 

Πρωτευουσών για την ΥΑΕ Πρωτευουσών για την ΥΑΕ 

�� Ενηµερωτικές καµπάνιες για την πληροφόρηση των εργαζοµένων γύρω από Ενηµερωτικές καµπάνιες για την πληροφόρηση των εργαζοµένων γύρω από 

τον επαγγελµατικό κίνδυνο. τον επαγγελµατικό κίνδυνο. 

�� Παρεµβάσεις  στις αρµόδιες αρχές Παρεµβάσεις  στις αρµόδιες αρχές 

�� ∆ηµιουργία και  διάχυση ενηµερωτικού υλικού  ∆ηµιουργία και  διάχυση ενηµερωτικού υλικού  �� ∆ηµιουργία και  διάχυση ενηµερωτικού υλικού  ∆ηµιουργία και  διάχυση ενηµερωτικού υλικού  

�� Στήριξη των διαδικασιών εκλογής  των Επιτροπών ΥΑΕ µε ιδιαίτερη Στήριξη των διαδικασιών εκλογής  των Επιτροπών ΥΑΕ µε ιδιαίτερη 

έµφαση στις ΜΜΕ. έµφαση στις ΜΜΕ. 

�� ∆ηµιουργία διµερών  θεσµών συνεργασίας εργοδοτών και εργαζοµένων για ∆ηµιουργία διµερών  θεσµών συνεργασίας εργοδοτών και εργαζοµένων για 

την βελτίωση της εφαρµογής της νοµοθεσίας και της διαδικασίας την βελτίωση της εφαρµογής της νοµοθεσίας και της διαδικασίας 

επιµόρωσης  εργαζοµένω και εργοδοτών γύρω από την ΥΑΕ. επιµόρωσης  εργαζοµένω και εργοδοτών γύρω από την ΥΑΕ. 



9. Προο̟τικές συνεργασίας των Συνδικάτων των 9. Προο̟τικές συνεργασίας των Συνδικάτων των 

Πρωτευουσών στη ΥΑΕ, δικτύωση, κοινές δράσεις  κλ̟Πρωτευουσών στη ΥΑΕ, δικτύωση, κοινές δράσεις  κλ̟

ΗΗ υπάρχουσαυπάρχουσα διασύνδεσηδιασύνδεση µεταξύµεταξύ τωντων οργανώσεώνοργανώσεών µαςµας αποτελείαποτελεί έναένα σηµαντικόσηµαντικό

υπόβαθρουπόβαθρο συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι ανταλλαγήςανταλλαγής εµεπιριώνεµεπιριών στονστον τοµέατοµέα τηςτης ΥΑΕΥΑΕ.. ΗΗ

συνεργασίασυνεργασία αυτήαυτή θαθα µπορούσεµπορούσε στηνστην ΥΑΕΥΑΕ νανα περιλαµβάνειπεριλαµβάνει::

�� ∆ιάχυση και ανταλλαγή της πληροφορίας αναφορικά µε τον ∆ιάχυση και ανταλλαγή της πληροφορίας αναφορικά µε τον 

επαγγελµατικό κίνδυνο και πως αυτός αντιµετωπίζεται από τα συνδικάτα επαγγελµατικό κίνδυνο και πως αυτός αντιµετωπίζεται από τα συνδικάτα 

των Πρωτευουσών. των Πρωτευουσών. των Πρωτευουσών. των Πρωτευουσών. 

�� Ανταλλαγή εµπειριών από επιτυχηµένα παραδείγµατα δράσεων και Ανταλλαγή εµπειριών από επιτυχηµένα παραδείγµατα δράσεων και 

πρωτοβουλιών στον τοµέα της  ΥΑΕ των συνδικάτων των πρωτοβουλιών στον τοµέα της  ΥΑΕ των συνδικάτων των 

Πρωτευουσών.  Πρωτευουσών.  

�� Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα σχετικά µε την ΥΑΕ µέσα Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα σχετικά µε την ΥΑΕ µέσα 

από διµερείς ή πολυµερείς συνεργασίες.  από διµερείς ή πολυµερείς συνεργασίες.  

�� Συνεργασία  στο πλαίσιο της  Παγκόσµιας ηµέρας  για την ΥΑΕ (28η Συνεργασία  στο πλαίσιο της  Παγκόσµιας ηµέρας  για την ΥΑΕ (28η 

Απριλίου).Απριλίου).
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