
1 
 

   

 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 032 / 28-04-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια 

Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς 

ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Για 2022, 

εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η συμμετοχή και ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να 

συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και θετικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας. Με το 

σύνθημα «Κοινή δράση για την οικοδόμηση μιας θετικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας», η 

Δ.Ο.Ε. εκδίδει έκθεση και διοργανώνει παγκόσμιο διαδικτυακό σεμινάριο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Ο.Ε.: 

  2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές 

ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο. 

  Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά 

επαγγελματικών ασθενειών. 
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  440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από 

άσβεστο). 

  Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα. 

  Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του 

ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος. 
 

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή 

της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984. Η 

πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά, οι 

οποίοι καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για 

να τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη συμβολικά, 

επειδή την ημερομηνία αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική Βουλή ο νόμος για την 

αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα. 
 

Η θέ ση της Πολιτέι ας 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία,             

ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 

«Για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν χρειάζονται μόνο διακηρύξεις, 

χρειάζονται απτές πολιτικές που να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες στην πράξη. Στο πλαίσιο 

αυτό, το τελευταίο δωδεκάμηνο η κυβέρνηση υιοθέτησε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση 

της προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία: 
 

  Κυρώθηκαν οι Συμβάσεις 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο 

Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία και 190 για την εξάλειψη της 

βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. 

  Συστήθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή ενώ αυτές τις ημέρες 

προχωρεί η τοποθέτηση Διοικητή στη νέα αυτή ανεξάρτητη αρχή. 

  Θεσπίστηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία εκτός από την τήρηση του ωραρίου 

εργασίας, συμβάλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, 

δηλαδή συνθηκών που υποβαθμίζουν το πλαίσιο ασφάλειας για τους εργαζόμενους. 

  Ορίστηκε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για πρόνοια, υγιεινή 

και ασφάλεια έναντι των αυτοαπασχολούμενων, με εκείνες που ισχύουν για τις 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. 

  Προβλέφθηκε ότι το διάλειμμα θα χορηγείται μετά από 4 ώρες εργασίας, αντί για 6. 

  Κατοχυρώθηκε το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία.» 
 

 

Η θέ ση του Union 

Στο χώρο μας λειτουργεί η πρώτη, αιρετή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

(Ε.Υ.Α.Ε.) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δράση που θα τις παρουσιάσει απολογιστικά στην 

Γενική Συνέλευση της 28/05/2022. 

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους της Τράπεζας η Ε.Υ.Α.Ε. έχει συμβάλει σε πολλές 

βελτιώσεις συνθηκών εργασίας στην Τράπεζα. Πρόσφατα με το υπόμνημα της (Α.Π. 086/19-04-
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2022) γνωστοποίησε όλα τα προβλήματα που εντόπισε κατά την περιοδεία της σε όλες τις 

μονάδες της Τράπεζας στην Κρήτη. 

Όμως οι προκλήσεις παραμένουν. Οι μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας και οι 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, μπορεί να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εργατικών 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών του παρελθόντος, όμως ταυτόχρονα νέοι κίνδυνοι 

συνεχώς αναδύονται.  

Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της  π ρ ό λ η ψ η ς  του κινδύνου και 

να βοηθήσουμε έμπρακτα το έργο των ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αλλά και των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, γιατί αυτοί αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό για την υλοποίηση των όσων η 

Νομοθεσία προβλέπει στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Οι επιστήμονες αυτοί πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητοι στο έργο τους, χωρίς 

εργοδοτικές παρεμβάσεις και πιέσεις. 

Η εργοδοσία και η κάθε εργοδοσία πρέπει να καταλάβει ότι η επένδυση της στην Υγεία 

και την Ασφάλεια των εργαζομένων της αποτελεί κέρδος για την ίδια. 

Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση θα πρέπει να καταλάβει ότι η Υγεία και η Ασφάλεια των 

εργαζομένων είναι αδιαίρετο αγαθό για όλους, γι’ αυτό και πρέπει η προστασία του να είναι 

ανεξάρτητη από μικροπρέπειες και αντιπαλότητες. 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε σχετικό πρόβλημα Υ.Α.Ε. 

που αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υ.Α.Ε. EUROBANK 


