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Συνάντηση του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέα Στοϊμενίδη με τον Επίτροπο Nicola Schmit 

 

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicola Schmit,                

συναντήθηκε ο Προέδρος της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) 

της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

ΥΑΕ. 

 

Ο κ. Schmit έθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ως κύριο στόχο της Commission, τον               

εκμηδενισμό των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών "VISION ZERO" 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. 

 

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας εργαζομένων, εργοδοτών και               

Κυβερνήσεων "VISION ZERO" της Commission, ενημέρωσε τον Επίτροπο ότι παρά την αρχική    

διαφοροποίηση σε 50 σημεία μεταξύ των μερών που συμμετέχουν, η Ομάδα Εργασίας κατέληξε σε 

κείμενο ομοφωνίας για την επίτευξη του κοινού αυτού Ευρωπαϊκού στόχου. Το κείμενο συμφωνίας θα 

παρουσιαστεί  από τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ στις 30 Νοεμβρίου στην ολομέλεια της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής της Commission. 

 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ ενημέρωσε τον Επίτροπο για την εξαιρετικά πιεστική κατάσταση 

που βρίσκονται οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια, την ραγδαία             

επιδείνωση των θεμάτων ΥΑΕ στην χώρα μας και τον διπλασιασμό των θανάτων στην εργασία σε 

σχέση με τα έτη 2019 και 2020 σύμφωνα με την διαρκή ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ. Περιέγραψε 

την θεσμική δυσαρμονία του ελληνικού  με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το Εργασιακό Δίκαιο 

με την παρεμπόδιση σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όταν η Ευρωπαϊκή Χάρτα           

Κοινωνικών Δικαιωμάτων που υπερψηφίστηκε προ πενταετίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,      

καθιστά τις ΣΣΕ κορωνίδα  στα εργασιακά θέματα. 

 

Παράλληλα, τόνισε ότι η υιοθέτηση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας τον Ιούνιο 

του 2021 από την ελληνική Κυβέρνηση συνδυάστηκε με εφαρμογή μέτρων αντισυμβατικών της   

Σύμβασης, όπως είναι η απόσπαση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας από την δομή του            

Υπουργείου. 

 

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ δεσμεύτηκε μέχρι τέλους του έτους να υπάρξει νέα απολογιστική            

ενημέρωση για το 2022 από πλευράς του, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο επίσκεψης του             

κ. Smicht στην χώρα μας την νέα χρονιά σε δράσεις υποστήριξης των θεμάτων ΥΑΕ. 
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