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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

28 Απριλίου 2018 

 

                   Η  Ομοσπονδία Τσιμέντου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία, αναδεικνύει σε μείζον ζήτημα και ανησυχεί για  την κατάσταση των συνθηκών 

εργασίας  των εργαζομένων στη χώρα μας. 

Το κεντρικό θέμα του  παγκόσμιου φετινού εορτασμού είναι:  «Νέα  γενιά: ασφαλής και υγιής», με ειδική 

αναφορά  εκτός από την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία των νέων και την ανάγκη κατάργησης της 

Παιδικής Εργασίας. 

 Η εκστρατεία στοχεύει στην επιτάχυνση της δράσης για την επίτευξη στόχου  για ένα ασφαλές εργασιακό 

περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους έως το 2030 και για τον τερματισμό όλων των μορφών παιδικής 

εργασίας έως το 2025, καθώς υπολογίζεται ότι παγκοσμίως απασχολούνται 218 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 

μεταξύ 5 και 17 ετών. Ανάμεσά τους, 152 εκατομμύρια είναι θύματα παιδικής εργασίας και σχεδόν τα μισά 

εξ αυτών —73 εκατομμύρια—εργάζονται σε επικίνδυνη παιδική εργασία . 

Η παιδική εργασία επικεντρώνεται πρωτίστως στη γεωργία (71%) , η οποία περιλαμβάνει την αλιεία, τη 

δασοκομία, την κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια,  το 17% στις υπηρεσίες  και το 12% στον 

βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του εξορυκτικού τομέα. 

Η ατζέντα του 2030 περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας δηλαδή την οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική, και διαθέτει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG), οι οποίοι θα στηριχθούν 

στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

Εκτιμάται δε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πάνω από 600 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, 

ακριβώς για να συμβαδίσουν με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Αυτό σημαίνει 

περίπου 40 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ετησίως και με την χωρίς αποκλεισμούς παραγωγική 

απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. 
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Στη χώρα μας δυστυχώς,  η  Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια την 

γενικότερη υποχώρηση της  προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, γεγονός που  συμβάλλει στην δημιουργία  νέων  πεδίων παραβατικότητας και 

εργοδοτικής αυθαιρεσίας, παράλληλα με την υποτίμηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.  

Η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς, την παρατεταμένη 

εργασιακή ανασφάλεια, τις απολύσεις αλλά και την ανεργία που εξουθενώνουν τους εργαζομένους. 

Παράλληλα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα κονδύλια για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας από πλευράς των 

επιχειρήσεων, καθώς και οι έλεγχοι από την Πολιτεία.  Οι  κακές συνθήκες εργασίας συσχετίζονται με την 

κατακόρυφη αύξηση του στρες, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), την αύξηση 

περιστατικών υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου, την κατάθλιψη, την αύξηση μυοσκελετικών παθήσεων 

(λόγω εντατικοποίησης της εργασίας), την αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας, την αύξηση επισκέψεων στους 

γενικούς γιατρούς, την αύξηση αυτοκτονιών. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η αναστροφή της υπάρχουσας κατάστασης. Προς τον σκοπό αυτό  προτεραιότητα 

αποτελεί η ενίσχυση του ΣΕΠΕ για την παρακολούθηση  της  τήρησης της νομοθεσίας, καθώς και η 

εντατικοποίηση των ελέγχων με μεγαλύτερη στόχευση σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Απαιτείται επίσης 

η εκπαίδευση των εργαζομένων στην αναγνώριση της επικινδυνότητας του χώρου εργασίας.  

Η υποτίμηση της Υγείας και Ασφάλειας στη εργασία, ευθύνεται  για  σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την 

αρτιμέλεια και σε αρκετές περιπτώσεις  την ίδια την ζωή των εργαζομένων.  

 

                                                                           Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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