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10Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ 

 

 16, 17, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΑΘΗΝΑ 

 

 

του Μιχάλη Χάλαρη 

Ειδικού Γραµµατέα  

 Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Θα ήθελα να µεταφέρω τις ευχές της κ Υπουργού για την επιτυχία της 10ης ∆ιαρκούς 

Συνδιάσκεψης των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών και να εκφράσω τα 

συγχαρητήρια µου στο ΕΚΑ για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. 

Πιστεύουµε πράγµατι ότι η ανάδειξη του ζητήµατος της υγείας και της ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας συνιστά ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα, τόσο σε παγκόσµιο  όσο 

και σε εθνικό επίπεδο. 

Σήµερα, η παγκοσµιοποίηση και η επιταχυνόµενη τεχνολογική πρόοδος θέτουν 

σηµαντικές προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές οικονοµίες και καλούν για ριζικές αλλαγές 

στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά η κοινωνική 

προστασία και η ασφάλεια των εργαζοµένων αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση στη 

διαδικασία των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.  

Για τη κυβέρνησή µας, πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κρίσης και η επαναφορά της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ανοδική τροχιά. 

Στρατηγικός στόχος της οικονοµικής µας πολιτικής, είναι να βγει η χώρα από την 

κρίση και να τεθούν οι βάσεις για τις µεγάλες τοµές που θα επαναφέρουν την Ελλάδα 

σε τροχιά ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. 
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Χωρίς να αγνοούµε λοιπόν τις προκλήσεις των καιρών για ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, το ζήτηµα της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων βρίσκεται στην πρώτη προτεραιότητα των ευρύτερων στόχων του 

Υπουργείου µας. Άλλωστε οι δύο στόχοι, αυτός της ανταγωνιστικότητας και αυτός 

της ασφάλειας των εργαζοµένων είναι αλληλένδετοι. Η ενίσχυση της ασφάλειας στην 

εργασία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Αλλά και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και οι καλές επιχειρηµατικές επιδόσεις ενισχύουν –ή πρέπει να 

ενισχύουν- την ποιότητα και τους όρους υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα της ∆ηµοκρατίας, δηµόσια 

υποχρέωση και λειτουργία που διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώµατα, ίσες ευκαιρίες 

για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες και δοµές αλληλεγγύης. ∆ιασφαλίζει την αναγκαία 

κοινωνική συνοχή που είναι απαραίτητη για την οικονοµική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

∆έσµευσή µας είναι  ένα Κοινωνικό Κράτος µε καθολικό χαρακτήρα, αποτελεσµατικό 

και αποκεντρωµένο που καλύπτει µε επάρκεια τις ανάγκες των πολιτών και 

δηµιουργεί κλίµα ασφάλειας και σταθερότητας. 

Στόχοι της πολιτικής µας είναι : 

Η  επανασύσταση και ο εκσυγχρονισµός των µηχανισµών εποπτείας της λειτουργίας 

της αγοράς εργασίας, και ιδιαίτερα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

Η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, µε την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και την αναθεώρηση της 

µεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να µην εγκλωβίζονται οι µετανάστες στην αδήλωτη 

απασχόληση. 

Η ριζική αναθεώρηση της νοµοθεσίας για την ενοικίαση εργαζοµένων. 

Με την άµεση  προώθηση των ανωτέρω η Κυβέρνηση καταδεικνύει την πρόθεσή της 

- στα ευαίσθητα αυτά ζητήµατα για τις κοινωνικές εκείνες οµάδες που έχουν 

περισσότερο ανάγκη από άλλες - να εξαντλεί όλα τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν. 

Κυρίες και κύριοι, 

Με εκδηλώσεις όπως αυτή εκτιµούµε ότι προωθείται η ευαισθητοποίηση και η 

ενηµέρωση του κόσµου της εργασίας σε θέµατα όπως είναι, µεταξύ άλλων, η 

πρόληψη ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
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ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, υιοθετώντας την αντίληψη ότι η αξιοπρεπής 

εργασία είναι και ασφαλής εργασία. 

 

Α. Θεσµικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας 

Το θεσµικό πλαίσιο της χώρας µας για τα θέµατα της υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας είναι επαρκές και εκτεταµένο και θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

από τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούµενο πλέον είναι η ουσιαστική 

εφαρµογή του. 

Πέρα από το ήδη υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ως Υπουργείο Εργασίας έχουµε ήδη 

προχωρήσει: 

• Στη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία (ΕΣΑΥΕ) 2010-2013 όπου  θέτουµε το γενικό πλαίσιο πολιτικής για 

την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και τη µείωση των εργατικών 

ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. 

• Οριστικοποιούµε σε συνεργασία µε όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες την 

εναρµόνισή µας µε το σύστηµα καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων µε 

τη Φάση 3 της ESAW που ορίζει η Eurostat. 

• Εκδώσαµε  το ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 84/Α’/2-6-2010) 

Παράλληλα, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι επικίνδυνες ουσίες και η χρήση τους 

στον εργασιακό χώρο έχουν κατηγορηθεί για πληθώρα αρνητικών συνεπειών και 

ότι όλοι πλέον συγκλίνουν στην άποψη ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ότι 

πρέπει να ληφθούν ακόµα περισσότερα µέτρα, προς αυτή την κατεύθυνση, 

έχουµε σε ισχύ τον ευρωπαϊκό κανονισµό REACH. Περαιτέρω, και προκειµένου ο 

έλεγχος να είναι πληρέστερος, έχουµε ήδη προβεί στην ενσωµάτωση  στο νόµο 

για το ασφαλιστικό του άρθρου 68 όπου αναφέρεται σε µικτά κλιµάκια ελέγχου 

από το  ΣΕΠΕ και το Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

 

Β. Εκτίµηση κινδύνου 

Η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων είναι προς το 

συµφέρον όλων. Τα περισσότερα ατυχήµατα και παθήσεις που σχετίζονται µε την 

εργασία µπορούν να αποφευχθούν. Η εκτίµηση κινδύνου είναι το πρώτο βήµα.  
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Η εκτίµηση κινδύνου αποτελεί την αρχή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου. 

Επιτρέπει στους εργοδότες να κατανοήσουν τη δράση που πρέπει να αναλάβουν 

ώστε να βελτιώσουν τόσο την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όσο και την 

παραγωγικότητα.  

Ωστόσο, τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα ατυχήµατα και τις παθήσεις 

στην εργασία, δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Κάθε 

χρόνο, εκατοµµύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τραυµατίζονται εν ώρα 

εργασίας ή υφίστανται σοβαρές βλάβες στην υγεία τους στο χώρο εργασίας.  

Κάθε τρεισήµισι λεπτά, κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τη ζωή του από αίτια 

που σχετίζονται µε την εργασία.  

Κάθε τεσσερισήµισι δευτερόλεπτα, ένας εργαζόµενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

εµπλέκεται σε ένα ατύχηµα το οποίο τον/την αναγκάζει να παραµείνει στο σπίτι για 

τουλάχιστον τρεις εργάσιµες ηµέρες.  

Επιπλέον, τα ατυχήµατα και οι παθήσεις κοστίζουν.  

Πρώτα από όλα να µην ξεχνάµε ότι πίσω από τις στατιστικές υπάρχουν πραγµατικοί 

άνθρωποι Το ανθρώπινο κόστος για τους εργαζοµένους και τις οικογένειές τους είναι 

ανεκτίµητο. 

Τέλος υπάρχει κόστος και για τις κυβερνήσεις: τα ατυχήµατα και οι παθήσεις 

επιβαρύνουν υπερβολικά τα εθνικά συστήµατα υγείας. 

Η κατάλληλη εκτίµηση κινδύνου µπορεί να επιφέρει µια σειρά από επιχειρηµατικά 

οφέλη:  

Η δηµιουργία ασφαλών εργασιακών συνθηκών επιτρέπει στις εταιρείες να µειώνουν 

τις δαπάνες που οφείλονται στα εργασιακά ατυχήµατα και στις επαγγελµατικές 

παθήσεις.  

Η κατάλληλη εκτίµηση κινδύνου βοηθά στη µείωση της συχνότητας αναρρωτικών 

αδειών και το ασφαλιστικό κόστος µειώνεται καθώς εγείρονται λιγότερες αξιώσεις.  

Οι ασφαλείς εργασιακές συνθήκες συµβάλουν σηµαντικά στην αυξηµένη 

παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων και η συχνότητα 

εναλλαγής του προσωπικού µειώνεται. Όλα αυτά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

γίνονται πιο ανταγωνιστικές.  

Η εκτίµηση κινδύνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην 

επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία και όχι αδικαιολόγητα. Αν οι κίνδυνοι δεν 
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εκτιµηθούν και αντιµετωπιστούν κατάλληλα, είναι αδύνατο να ξεκινήσει µια σωστή 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και είναι µάλλον απίθανο να θεσπιστούν τα 

κατάλληλα προληπτικά µέτρα. Εποµένως, η συστηµατική εκτίµηση κινδύνου 

βελτιώνει την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας και την απόδοση της 

επιχείρησης γενικότερα.  

Η εκτίµηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης της απειλής για την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζοµένων από υπαρκτούς κινδύνους στο χώρο της εργασίας. 

Αποτελεί µια συστηµατική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, η οποία εκτιµά: τι 

µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή βλάβη, κατά πόσο µπορούν να εξαλειφθούν οι 

πηγές κινδύνου και, εάν όχι, ποια προληπτικά ή προστατευτικά µέτρα έχουν θεσπιστεί 

ή πρέπει να θεσπιστούν για να τεθούν υπό έλεγχο αυτοί οι κίνδυνοι.  

Όταν εντοπίζεται ένας κίνδυνος, το πρώτο που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο ο 

κίνδυνος µπορεί να εξαλειφθεί. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι κίνδυνοι πρέπει να 

τεθούν υπό έλεγχο.  

Οι εργοδότες υποχρεούνται γενικά να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων σε κάθε σχετική µε την εργασία πτυχή. Η εκτίµηση κινδύνου επιτρέπει 

στους εργοδότες να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων τους.  

Η εκτίµηση κινδύνου αποτελεί νοµική απαίτηση µετά την υιοθέτηση της οδηγίας 

πλαισίου 89/391. Η οδηγία αυτή τονίζει τον ρόλο-κλειδί που διαδραµατίζει η εκτίµηση 

κινδύνου και θέτει βασικούς όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από κάθε εργοδότη.  

Οφείλουµε όλοι, η συντεταγµένη Πολιτεία, οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι, όλοι, να 

συµπράξουµε προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης και της πρόληψης. Γιατί ο 

κίνδυνος δεν είναι κάτι αβέβαιο, µακρινό και ξένο. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός ανά 

πάσα ώρα και στιγµή. Και έχει πάντα ιδιαίτερη αξία η ιπποκρατική ρήση: «το 

προλαµβάνειν µείζον εστίν του θεραπεύειν» (Ιπποκράτης ο Κώος , 460 - 370 

π.χ.). 

 

Γ. Πρακτική εφαρµογή / Έλεγχοι 

Σε ό,τι αφορά στην πρακτική εφαρµογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο κατεξοχήν ελεγκτικός 

µηχανισµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο 

εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, ενισχύεται θεσµικά, ενισχύεται µε προσωπικό, 

αλλά και µε όλα τα άλλα απαραίτητα µέσα για την υλοποίηση των στόχων του. Το 
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Σώµα αυτό ενισχύεται, γιατί πιστεύουµε ότι όσο πλήρης και αν είναι µια νοµοθεσία, 

αυτή δοκιµάζεται στην εφαρµογή της στο κοινωνικό και επαγγελµατικό πεδίο.  

Στόχος του Σώµατος  Επιθεώρησης Εργασίας είναι η πραγµατοποίηση όλο και πιο 

ουσιαστικών αλλά και αποτελεσµατικών ελέγχων, η ποιοτική βελτίωσή τους, η 

επικέντρωση και στόχευσή τους σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που 

εµφανίζουν αυξηµένη παραβατικότητα ή µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης σοβαρών 

και θανατηφόρων ατυχηµάτων. Προτεραιότητά αποτελεί η αποτελεσµατικότερη 

χρήση των κυρωτικών εργαλείων για τη συµµόρφωση στις διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας αλλά και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών ενηµέρωσης και 

εξυπηρέτησης των πολιτών γενικότερα και των εργαζοµένων και εργοδοτών 

ειδικότερα. 

Ο αριθµός των ελέγχων είναι σηµαντικό στοιχείο, αλλά ακόµα πιο σηµαντικό είναι το 

πόσους εργαζόµενους αφορούσαν οι έλεγχοι. Στόχος µας είναι οι έλεγχοι µε 

προτεραιότητα τις µεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 50 εργαζόµενους), καθώς και οι 

επανέλεγχοι σε κλάδους µε υψηλή παραβατικότητα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την µείωση των 

θανατηφόρων και των σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων. Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι 

είµαστε ικανοποιηµένοι. Στόχος µας είναι η µηδενική καταγραφή εργατικών 

ατυχηµάτων, γιατί η ανθρώπινη ζωή και αρτιµέλεια δεν είναι υπόθεση αριθµών αλλά 

αξία αδιαπραγµάτευτη. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η υπόθεση της Υγείας και της Ασφάλειας µας αφορά όλους. Την πολιτεία, τους 

εργαζόµενους και τους εργοδότες.  

Τα συνδικάτα, οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων, οι «κοινωνικοί εταίροι» όπως 

χρησιµοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, έχουν ένα µοναδικό ρόλο στην κοινωνία. Είναι 

οι εκπρόσωποι των συµφερόντων και των προβληµάτων του κόσµου της εργασίας. 

∆ικαιούνται να συµµετέχουν σε διαλόγους για λογαριασµό των µελών τους, για τις 

συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη της συνεχούς κατάρτισης των εργαζοµένων και 

βέβαια αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση των προβληµάτων   

Σαν Υπουργείο ζητούµε και χρειαζόµαστε τη συνεισφορά όλων, στα πλαίσια των 

διακριτών τους ρόλων, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων που 
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έχουµε θέσει για τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας που είναι 

βασική προϋπόθεση για την Ποιότητα στην Εργασία. 

Η ενηµέρωση και η πρόληψη συνιστούν την καλύτερη επιλογή και γι’ αυτό το 

λόγο πιστεύω πως η εκδήλωσή αυτή  θα αποτελέσει έναυσµα για την συνεύρεση των 

δηµιουργικών δυνάµεων της ευρωπαϊκής ένωσης και τη διαµόρφωση µιας δυναµικής 

συνεργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων µας για ένα 

καλύτερο µέλλον. 

 


