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Επίκαιπη Επώηηζη
Ππορ ηον Υποςπγό Επγαζίαρ και Κοινωνικών Υποθέζεων
Θέμα: Έξαπζη επγαηικών δςζηςσημάηων και αποζιώπηζη ηων επαγγελμαηικών
αζθενειών θέπει η ανηεπγαηική πολιηική ηηρ κςβέπνηζηρ

Η Οκνζπνλδία Σπιιόγσλ Τερληθώλ Επηρεηξήζεσλ Ειιάδαο θαηέγξαςε ήδε 67 αηπρήκαηα
ζηα νπνία 34 εξγαδόκελνη έραζαλ ηε δσή ηνπο, ελώ αξθεηνί έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο
αλαπεξίεο Μέρξη ην ηέινο Απγνύζηνπ νη λεθξνί αλέξρνληαη ζε 37. Οη πιένλ αόξαηνη,
αλαζθάιηζηνη θαη αιινδαπνί, δελ θαηαγξάθνληαη πνηέ. Ο ρξόλνο εξγαζίαο κε ηνλ λέν λόκν
ηεο θπβέξλεζεο ξπζκίδεηαη πιένλ όρη κε ζπιινγηθή, αιιά κε αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο,
όπνπ ν εξγνδόηεο είλαη θπξίαξρνο. Η αζθάιεηα θαη ε πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπλαξηάηαη
άκεζα κε ην ρξόλν εξγαζίαο.
Σηε ρώξα καο δελ θαηαγξάθνληαη νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, όηαλ εθηηκάηαη όηη ζηελ
Επξσπατθή Έλσζε 100.000 άλζξσπνη ηνλ ρξόλν ράλνπλ ηε δσή ηνπο από αζζέλεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ην επάγγεικά ηνπο. Ήδε από ηνλ Μάην ηνπ 2020 ε EUROSTAT θαιεί ηηο
«ρώξεο πνπ αλαθέξνπλ αηπρήκαηα ζηελ εξγαζία λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πξόζθαηα
δεκηνπξγεκέλν θσδηθό ‘073’» γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ επαγγεικαηηθήο λόζνπ
Covid-19. Ελώ έρεη ήδε ππάξμεη ζπκθσλία, ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηεο
ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζην ρώξν εξγαζίαο λα αλαγλσξηζηεί ε COVID-19 σο
επαγγεικαηηθή αζζέλεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κόλν ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Ιξιαλδία
COVID-19 κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία, αιιά δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ κπνξεί λα
ζεσξεζεί εξγαηηθό αηύρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα (ζηηο ππόινηπεο 25 έρεη ήδε
αλαγλσξηζηεί).
Επωηάηαι ο ςποςπγόρ:

1. Πνηνη ζεσξείηε είλαη νη ιόγνη ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ησλ εξγαηηθώλ δπζηπρεκάησλ;
Πνηα κέηξα ζα ιάβεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ;
2. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της σγείας ποσ έτοσν τάσει τη ζωή τοσς και
από τον Covid-19 θαη πόζνη έρνπλ λνζήζεη ; Γηαηί δελ ηξνπνπνηείηε ηνλ Εζληθό
Καηαιόγν Επαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ, ώζηε λα θαηαρσξεζεί ζε απηόλ ε αζζέλεηα κε
αίηην ηνλ Κνξσλνη̈ν́;
Ο επωηών βοςλεςηήρ
Κπίηων Απζένηρ

