Ομιλία του προζδρου του Παραρτήματοσ μασ κ. Μυςτακιδη Ζαφείρη
ςε κοινή ςυνζντευξη τφπου με αφορμή την Παγκόςμια Ημζρα Υγείασ
και Αςφάλειασ ςτην Εργαςία.
Την οποία διοργάνωςε το Εργατοχπαλληλικό κζντρο Καβάλασ και
ςυμμετείχαν πζραν του Παραρτήματοσ μασ και το Τοπικό ΤΕΕ, και
εκπρόςωποσ τησ ΟΣΕΤΕΕ - ΓΣΕΕ.

Οι ανεπαρκείσ ι ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ Yγείασ και Αςφάλειασ ςτο χϊρο
Eργαςίασ είναι επιηιμιεσ για τουσ εργαηόμενουσ, τθν επιχείρθςθ, αλλά
και για το ίδιο το κράτοσ.
Η βελτίωςθ, ωςτόςο, των πολιτικϊν και των πρακτικϊν ςχετικά με τθν
Υγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων, μπορεί να είναι επωφελισ
για όλουσ.
Οι επιχειριςεισ που επενδφουν ςτθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των
εργαηομζνων τουσ και μάλιςτα πζρα από τισ ελάχιςτεσ επιταγζσ τθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αποδεικνφεται, μποροφν να επιτφχουν αφξθςθ τθσ
κερδοφορίασ τουσ.
Σφμφωνα με μελζτθ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ για τθν Υγεία και
Αςφάλεια Εργαςίασ κάκε 1 ευρϊ που επενδφεται ςτθν Υγεία &
Αςφάλεια Εργαςίασ αποφζρει κζρδοσ 2,2 ευρϊ.
Σφμφωνα με ειδικι ζρευνα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, οι κλάδοι με το υψθλότερο
ποςοςτό ατυχθμάτων ςτθν εργαςία αφοροφν ςτθν πρωτογενι και τθ
δευτερογενι παραγωγι.
Το υψθλότερο ποςοςτό απαντάται ςτισ καταςκευζσ (6%) ενϊ
ακολουκοφν θ γεωργία, δαςοκομία και αλιεία (3,8%) και θ βιομθχανία
και ενζργεια (3,3%).
Κάκε χρόνο καταγράφονται ςτθ χϊρα μασ περιςςότερα από 38.000
αγροτικά ατυχιματα.
Κφριεσ αιτίεσ τραυματιςμοφ των αγροτϊν είναι οι πτϊςεισ και τα
ατυχιματα με εργαλεία ι μθχανιματα, ενϊ δεν είναι λίγεσ οι
περιπτϊςεισ από δθλθτθριάςεισ από τθ χριςθ φυτοφαρμάκων που
πολλζσ φορζσ ζχουν μακροχρόνιεσ ςυνζπειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία
επιβαρφνοντασ τα Εκνικά ςυςτιματα υγείασ.

Επιπρόςκετα θ χριςθ λιπαςμάτων ςτθν αγροτικι παραγωγι ενζχει
κινδφνουσ κακϊσ πολλά από αυτά ζχουν επικίνδυνα χαρακτθριςτικά
όπωσ διαβρωτικά, εφφλεκτα ι εκρθκτικά. Χαρακτθριςτικό είναι εκείνου
τθσ πολφνεκρθσ ζκρθξθσ το καλοκαίρι του 2020 ςτο λιμάνι τθσ Βθρυτοφ
που οφειλόταν ςε ελλιπι μζτρα αςφάλειασ κατά τθν αποκικευςθ
νιτρικοφ αμμωνίου.
Επιπλζον, οι αγρότεσ αντιμετωπίηουν και άλλα ςοβαρά προβλιματα
υγείασ (εκτόσ των τραυματιςμϊν), όπωσ τα μυοςκελετικά, οι
νεοπλαςίεσ (φυτοφάρμακα, ιλιοσ) και οι διαταραχζσ τθσ ψυχικισ
υγείασ που εν πολλοίσ οφείλονται ςτθ φφςθ και τισ ςυνκικεσ τθσ
εργαςίασ τουσ.
Με βάςθ τα ανωτζρω ζχουν γίνει μεγάλεσ προςπάκειεσ να
περιοριςτοφν τα κανατθφόρα ατυχιματα τόςο με εκπαίδευςθ των
αγροτϊν όςο και με μζτρα προςταςίασ τουσ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν τα μζτρα
 του ΚΤΕΟ ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων
 τθσ υποχρεωτικισ προςκικθσ προςτατευτικισ διάταξθσ (αψίδα ι
καμπίνα προςταςίασ) ςτουσ γεωργικοφσ ελκυςτιρεσ.
 Το πιςτοποιθτικό ορκολογικισ χριςθσ φυτοφαρμάκων
Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται αφξθςθ των Ζωοανκρωπονόςων που
μεταδίδονται από τα ηϊα ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ ςε αυτοφσ που
εμπλζκονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (κτθνίατρων και
κτθνοτρόφων).
Είναι γνωςτζσ περιςςότερεσ από 150 ηωονόςοι, πολλζσ από τισ οποίεσ
κεωροφνται αναδυόμενεσ λοιμϊδεισ νόςοι. Κυριϊτερεσ είναι θ
Λεπτοςπείρωςθ, θ Λιςτερίωςθ, ο Μελιταίοσ πυρετόσ, θ Εχινοκοκκίωςθ,
και θ Σαλμονζλλα. Στθν πραγματικότθτα, πάνω από τα δφο τρίτα των
ανκρϊπινων ιϊν είναι Ζωοανκρωπονόςοι.
Συχνό φαινόμενο δυςτυχϊσ πλζον αποτελοφν οι κάνατοι , τραυματιςμοί
ι προβλιματα ακοισ ςτα λατομεία αλλλα και ςτα δαςικά ζργα , λόγω
τθσ ελλιποφσ τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ.
Η διατιρθςθ και θ προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων είναι ζνα
κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ αντικείμενο.

Αντιλιψεισ, όχι του πολφ μακρινοφ παρελκόντοσ (πενιντα ι εκατό
χρόνια πριν), όπου ο εργαηόμενοσ αντιμετωπιηόταν ςαν αναλϊςιμο,
ζχουν πλιρωσ ανατραπεί.
Ευρφτατθ νομοκεςία πλζον προςτατεφει τουσ εργαηόμενουσ από τισ
δυςμενείσ ςυνκικεσ εργαςίασ χωρίσ όμωσ να ζχουν εξαλειφκεί τα
εργατικά ατυχιματα ι να ζχουν μθδενιςκεί οι επαγγελματικζσ νόςοι.
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