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Ελλάδα
Στις 26 Mαΐου
οι πρυτανικές
εκλογές στο AΠΘ
£∂™™∞§√¡π∫∏
¶·Ú¿Ù·ÛË Î·Ù¿ Ì›· Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ò˜ ÙÈ˜ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó·,
ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙË˜
ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÈ˜ 26 ª·˝Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙÔ Ú˘Ù·ÓÈÎﬁ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ·›ÙËÌ·
ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ÌË Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Ú˘Ù·ÓÈÎ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘,
Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Èı·ÓﬁÙÂÚË
ÂÎ‰Ô¯‹, ÔÈ Î¿ÏÂ˜ ı· Í·Ó·ÛÙËıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ 28 ª·˝Ô˘.
H ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·Ù¿ Ì›· Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÈ˜
Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. H‰Ë ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ó¤Ô
Û¯‹Ì· ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·
«∆Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ
¶·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·», ÌÂ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ú‡Ù·ÓË ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ¡›ÎÔ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘
Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÚ˘Ù¿ÓÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜
°ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÎÈÔ˘Ï¿ÎË Î·È
AÓÓ· º·¯·ÓÙ›‰Ô˘. ™ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙË˜
ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÈÔ„‹ÊËÛÂ ÙÔ Û¯‹Ì· «∆Ô ¢ËÌﬁÛÈÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∂ÈÌ¤ÓÂÈ
∞Î·‰ËÌ·˚Î¿», ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ °È¿ÓÓË ª˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˘
(¶∞™√∫), ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÎ‡ÙÂÈ ÛÂ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ˆ˜
Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ï›ÁÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·ﬁ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
ÙË˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘,
ı· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË
ÊÔÈÙËÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∆Ô ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ó·
‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿
Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ﬁÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë
ÔÌ·ÏﬁÙËÙ· ·ﬁ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. N.ºøT.

√À∆∂ ∏ µ√À§∏ ∂Ã∂π! À¶∞ƒÃ√À¡ ª√¡√ 130 ∂¡∞¡∆π 1.200 ¶√À £∞ ∂¶ƒ∂¶∂

Το κράτος... ξέχασε τον νόµο
για τους γιατρούς εργασίας
∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
∂ÙÛÈ ÌﬁÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙˆÓ ÓﬁÌˆÓ ÂÚ› «ÁÈ·ÙÚÒÓ
ÂÚÁ·Û›·˜». ∫‡ÚÈÔ˜ ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ –·Ó Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ù˘ÈÎ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó–
·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-ÂÚÁÔ‰ﬁÙË˜!
TË˜ MAIPH™ ¶INH
Ελλάδα βάσει της ελληνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας πρέπει να
διαθέτει γιατρό εργασίας: στη
Βουλή, στα υπουργεία, στα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆, στα δικαστικά µέγαρα, στα σώµατα
στρατού και στα δηµόσια νοσοκοµεία. ∆ιαθέτει; Η απάντηση είναι «όχι».
O Αλέξης ∆ηµητρίου, µηχανολόγος - µηχανικός, µέλος του ΤΕΕ
και βοηθός διευθυντής στη ∆ιεύθυνση
Ανθρωπίνων Πόρων
και Οργάνωσης της
∆ΕΗ, έχει καταγγείλει τη χώρα µας πάνω από τέσσερις φορές από το 2007 έως
το 2009 τόσο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στα συναρµόδια υπουργεία στην Ελλάδα.
Τρεις νόµοι (1568/85,
1558/85, 1836/89), επτά Προεδρικά ∆ιατάγµατα, δύο κοινές αποφάσεις πρωθυπουργού µε τον υπουργό Οικονοµικών και κατ’ ανάθεση στον υφυπουργό Οικονοµικών, µία
υπουργική απόφαση και µία
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας. Στα ανωτέρω
προστίθενται και άλλα 120 νοµοθετήµατα, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Oλα αυτά επιβάλλουν
την ύπαρξη γιατρών εργασίας
στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα τα
τελευταία 25 χρόνια. Xωρίς, όµως, να υπάρχει αποτέλεσµα.
Σήµερα, βάσει των ανωτέρω
έπρεπε να υπήρχαν 1.200 εξειδικευµένοι γιατροί εργασίας, ενώ στην πραγµατικότητα δεν ξεπερνούν τους 130.

∏

Η Iλιάνα Σακκά, εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ στο Συµβούλιο
Υγιεινής και Ασφάλειας στην
Εργασία, περιγράφει: «Η ειδικότητα ιατρικής της εργασίας
για 25 χρόνια βρίσκεται σε περιπέτειες για την κατοχύρωσή
της και την ανάπτυξή της και
από τους 130 ειδικούς γιατρούς
εργασίας, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι άνεργοι.
Μάταια η Εταιρεία Ιατρικής
της Εργασίας και Προστασίας
του Περιβάλλοντος από κοινού µε την Α∆Ε∆Υ και τη ΓΣΕΕ
προσπαθούµε να αναδείξουµε
το πρόβληµα και τις υποχρεώσεις του κράτους–εργοδότη».
«Οι εργοδότες έχουν συνάψει συµβάσεις µε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και πολυιατρεία
και στέλνουν τους εργαζοµένους εκεί», µας λέει ο Ανδρέας Κολλάς, υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας
στην Εργασία της
ΓΣΣΕ. «Από το 2003
–18 χρόνια µετά την
ψήφιση του νόµου
1568/85– µετά από
επανειληµµένες παρεµβάσεις των συνδικαλιστικών φορέων και της Εταιρείας
της Εργασίας, βάσει
του ν. 3144/03, δόθηκε η δυνατότητα να τεθεί
τέρµα στις µεταβατικές διατάξεις άσκησης καθηκόντων του
γιατρού εργασίας. Eτσι, µε απόφαση του ΚΕΣΥ, αντί της ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας, 500 γιατροί, άλλων ειδικοτήτων, ασκούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας»!
«Η Ελλάδα –συνεχίζει– είναι εκτεθειµένη στην Ε.Ε. αφού έχει δηλώσει µόνον 35 επαγγελµατικές ασθένειες, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε
µέχρι σήµερα ικανός αριθµός
ειδικών γιατρών εργασίας. Γι’
αυτό το σοβαρό θέµα δεν υπήρξε κανένας διάλογος, ούτε και γνωµοδότηση από το
Σώµα Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία (ΣΥΑΕ), όπως
προβλέπει η νοµοθεσία, κάτι
που η ΓΣΣΕ το απαιτεί».
Τονίζεται ότι βάσει της νοµοθεσίας κάθε επιχείρηση ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα

Εις ώτα µη
ακουόντων
φωνάζουν
γιατροί και
σωµατεία

που απασχολεί από 50 και άνω εργαζοµένους πρέπει να
διαθέτει γιατρό εργασίας. Στις
µικρές επιχειρήσεις, όπου δεν
υπάρχει γιατρός εργασίας ή ειδικευµένο προσωπικό µε τεχνικές γνώσεις σε θέµατα
Υγείας και Aσφάλειας στην
Εργασία (ΥΑΕ), θεωρείται απαραίτητη η περιοδική παρουσία του τεχνικού ασφαλείας για την εποπτεία της ΥΑΕ.
Ο υπεύθυνος της ΓΣΣΕ λέει
ακόµη ότι «πολλοί εργοδότες,

ενώ έχουν περιορισµούς σχετικά µε τον αριθµό του προσωπικού, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας µε περισσότερο
προσωπικό από αυτό που τους
επιτρέπεται. Eτσι, για να
“φαίνονται νοµοταγείς” δηλώνουν λιγότερο προσωπικό
στα ΚΕΠΕΚ από αυτό που
πραγµατικά είναι δηλωµένο
στην Κοινωνική Επιθεώρηση
Εργασίας»!
Ακόµα περισσότερο δηκτι-

κός γίνεται ο Γιάννης Τασούλας, εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ:
«Tο ζήτηµα των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας δεν είναι αποσπασµένο από την εφαρµογή µιας πολιτικής. Oλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει
µέχρι σήµερα η µόνη αγωνία
που έχουν είναι πώς θα ενισχύσουν ακόµη περισσότερο
την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η ζωή του εργαζοµένου
λογίζεται σαν κόστος και θυσιάζεται στο όνοµα του κέρδους, της πλουτοκρατίας.
Oλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ενίσχυσαν την άγρια εκµετάλλευση των εργαζοµένων µε εξαντλητικά ωράρια, εντατικοποίηση της εργασίας, µε αποτέλεσµα καθηµερινά να
συµβαίνουν εργοδοτικά εγκλήµατα στους χώρους δουλειάς. Χιλιάδες εργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους. Κυβέρνηση και
εργοδοσία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα αιτιολογώντας τα
εγκλήµατα στην “κακιά”
στιγµή και στην “απροσεξία”
του εργαζοµένου. Θέλουν να
κρύψουν τις ευθύνες τους,
να ρίξουν στάχτη στα µάτια
του εργαζόµενου λαού, ώστε
να συνεχίσουν απρόσκοπτα
τη δράση τους».
Ο γενικός γραµµατέας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπεύθυνος για το Σώµα Επιθεωρητών
Εργασίας, Μιχάλης Χάλαρης,
για το θέµα αυτό επισηµαίνει
στην «Ε»: «Οι νοµοθετικές
ρυθµίσεις που ακολούθησαν
δεν διευθέτησαν το θέµα, αλλά οδήγησαν σε µια αιµορραγική κατάσταση ενός θεσµού,
ο οποίος µε προϋποθέσεις και
εχέγγυα θα µπορούσε να αποδώσει πολλά για τον Eλληνα
εργαζόµενο. Η τελευταία,
δε, ρύθµιση του θέµατος µε
Κοινή Υπουργική Απόφαση,
που εκδόθηκε τον Αύγουστο
του 2009, οδήγησε σε περαιτέρω σύγχυση, καθώς δεν έλαβε υπ’ όψιν της τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και
τις υπάρχουσες πρακτικές δυσκολίες».✖

