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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Παροχή βοήθειας από το Γραφείο του Συµβούλου Εργαζοµένων
Τι είναι το Γραφείο του Συµβούλου Εργαζοµένων (OWA);
Το γραφείο του Συµβούλου Εργαζοµένων είναι µία ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας
του Οντάριο. Παρέχουµε δωρεάν υπηρεσίες περί ασφαλιστικών ζητηµάτων που ανακύπτουν στο χώρο
εργασίας (πρώην αναφεροµένων ως αποζηµίωση εργαζοµένων) σε εργαζόµενους που έχουν υποστεί
τραυµατισµούς και δεν ανήκουν σε κάποιο εργατικό σωµατείο και στους δικαιούχους των εργαζοµένων
εν ζωή που απεβίωσαν από κάποιον τραυµατισµό ή ασθένεια σχετική µε την εργασία τους. Το OWA
δεν ανήκει στο Workplace Safety and Insurance Board (Συµβούλιο Θεµάτων Ασφαλείας και Ασφάλισης
στους Χώρους Εργασίας) (WSIB).
Πώς µπορεί να σας βοηθήσει το OWA;
Αν είστε εργαζόµενος που έχει υποστεί κάποιον τραυµατισµό ή δικαιούχος κάποιου εργαζοµένου, το
OWA µπορεί:
•

•
•

Να σας εκπροσωπήσει κατά την έφεσή σας είτε στο WSIB είτε στο Εφετείο Ασφαλιστικών
Θεµάτων και Ασφαλείας στους Χώρους Εργασίας (Workplace Safety and Insurance Appeals
Tribunal - WSIAT)
Να σας συµβουλέψει και να παράσχει έγγραφο υλικό για συνήθη ασφαλιστικά προβλήµατα στους
χώρους εργασίας
Να σας ενηµερώσει για άλλες υπηρεσίες στις, οποίες µπορείτε να αποτανθείτε για να ζητήσετε βοήθεια

Tο OWA παρέχει επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους για
ασφαλιστικά θέµατα που αφορούν τους χώρους εργασίας.
Υπάρχει κάποια χρέωση για τις υπηρεσίες που παρέχει το OWA;
Όχι. Tο OWA σας παρέχει τη βοήθειά του χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση από µέρους σας.
Ποιος µπορεί να ζητήσει βοήθεια από το OWA;
Tο OWA παρέχει βοήθεια σε όλους τους εργαζόµενους που δεν είναι µέλη ενός εργατικού σωµατείου.
Σύµφωνα µε το νόµο, το OWA δεν µπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε µέλη εργατικών σωµατείων.
Αν ανήκετε σε κάποιο εργατικό σωµατείο, το προσωπικό του OWA θα ενεργήσει ως εξής:
•
•

Θα σας ενηµερώσει για τους χρονικούς περιορισµούς των ενεργειών που ισχύουν για την
περίπτωσή σας
Θα σας παραπέµψει στο εργατικό σωµατείο όπου ανήκετε για την αναζήτηση βοήθειας

Ποιος είναι µέλος ενός εργατικού σωµατείου;
Tο OWA θεωρεί ότι είστε µέλος ενός εργατικού σωµατείου, αν είστε µέλος µιας διαπραγµατευτικής
οµάδας και εργάζεστε σε κάποιο χώρο που διέπεται από τους κανονισµούς του σωµατείου
εργαζοµένων και τραυµατιστήκατε µέσα σε αυτόν το χώρο.
Tο OWA θα µπορέσει να σας βοηθήσει, αν:
•

•
•

•

Τραυµατιστήκατε σε κάποιο χώρο εργασίας που προστατεύεται από τους κανονισµούς του
σωµατείου εργαζοµένων, αλλά τώρα εργάζεστε σε κάποιο χώρο εργασίας που δεν τυγχάνει της
προστασίας του σωµατείου
Συνταξιοδοτηθήκατε, παραιτηθήκατε ή αν αφήσατε την εργασία σας σε ένα περιβάλλον που
υπάγεται στους κανονισµούς ενός σωµατείου εργαζοµένων
Σας αποδέσµευσαν προσωρινά από την εργασία σας ή αν χάσατε τη δουλειά σας, ενώ
εργαζόσαστε σε ένα περιβάλλον που υπάγετο στους κανονισµούς ενός σωµατείου εργαζοµένων,
(εκτός κι αν χρειάζεστε βοήθεια για να επιστρέψετε στη συγκεκριµένη δουλειά)
Σήµερα εργάζεστε σε έναν χώρο εργασίας που προστατεύεται από το σωµατείο εργαζοµένων,
αλλά η αγωγή που καταθέσατε αφορά κάποιον τραυµατισµό σας, ο οποίος συνέβη ενώ
εργοζόσαστε για κάποιον άλλο εργοδότη

•

Είστε εγγεγραµµένοι στις λίστες κάποιου γραφείου εύρεσης εργασίας, αλλά δεν έχετε εργαστεί κατά τους
προηγούµενους 12 µήνες
Είστε δικαιούχος κάποιου εργαζοµένου - µέλους ενός σωµατείου εργαζοµένων, που απεβίωσε λόγω κάποιου
τραυµατισµού ή ασθένειας ενώ εργαζόταν σε κάποιον χώρο που προστατεύεται από το σωµατείο εργαζοµένων, αλλά το
σωµατείο δεν είναι πλέον σε θέση να σας παρέχει τη βοήθειά του

•

Πώς µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από το OWA;
Για να µιλήσετε µε κάποιο άτοµο που θα µπορεί να σας παράσχει συµβουλές από το τηλέφωνο, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την τηλεφωνική γραµµή χωρίς χρέωση στον Καναδά, καλώντας τον τηλεφωνικό αριθµό 1-800-435-8980 για υπηρεσίες
στην αγγλική γλώσσα, ή τον αριθµό 1-800-661-6365 για την παροχή υπηρεσιών στη γαλλική γλώσσα. Θα συνδεθείτε
αυτόµατα µε το πλησιέστερο γραφείο του OWA στην περιοχή σας, εφόσον το γραφείο αυτό µπορεί να σας εξυπηρετήσει.
Προτού καλέσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
•
•
•
•
•

Τον αριθµό της αγωγής που καταθέσατε στο WSIB ή τον αριθµό της έφεσής σας στο WSIAT
Την ηµεροµηνία που συνέβη το ατύχηµα
Το είδος του τραυµατισµού σας
Το όνοµα του εργοδότη σας κατά τη χρονική περίοδο που συνέβη ο τραυµατισµός σας
Την απόφαση/-εις ή την επιστολή/-ες του WSIB για τις οποίες καλείτε

Σε ποιες περιπτώσεις θα σας εκπροσωπήσει σε εφέσεις το OWA;
Το OWA µπορεί να σας εκπροσωπήσει σε εφέσεις που ασκούνται στο WSIB και σε εφέσεις που ασκούνται ως τον τελικό
βαθµό άσκησης εφέσεων στο WSIAT. Η δυνατότητά µας να σας εκπροσωπήσουµε, εξαρτάται από τις µέσα που διαθέτουµε
και από τη φύση του προβλήµατός σας. Ανεξάρτητα από το αν θα σας εκπροσωπήσουµε ή όχι, το προσωπικό του OWA θα
σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τις χρονικές προθεσµίες που πρέπει να τηρηθούν για την εκδίκαση της υπόθεσής σας.
Επίσης, θα σας βοηθήσουµε µε την κατάθεση µιας επιστολής προς το WSIB ή το WSIAT, στα πλαίσια της προσπάθειάς µας
να προστατεύσουµε τα δικαιώµατα σας κατά την άσκηση της έφεσης.
Το OWA παρέχει υπηρεσίες σε άλλες γλώσσες εκτός από την αγγλική και γαλλική;
Tο OWA παρέχει υπηρεσίες κυρίως στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Ορισµένα γραφεία µας παρέχουν υπηρεσίες και
σε άλλες γλώσσες. Ωστόσο, οι δυνατότητες µας είναι περιορισµένες.
Συνεπώς, αν δεν µιλάτε Αγγλικά ή Γαλλικά, είναι σηµαντικό να υπάρχει κάποιος που εµπιστεύεστε ο οποίος να µιλά τη
γλώσσα σας και να µιλά επίσης και την αγγλική ή τη γαλλική, ώστε να σας βοηθήσει όταν καλέσετε το OWA. Αν το OWA
δεχτεί να σας εκπροσωπήσει σε µία ακροαµατική διαδικασία, θα υπάρξει µέριµνα ώστε να παραστεί και κάποιος
επαγγελµατίας διερµηνέας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Yπάρχουν χρονικοί περιορισµοί ως προς την άσκηση εφέσεων κατά των αποφάσεων του WSIB. Αν επιθυµείτε να εφεσιβάλετε µια
απόφαση, επικοινωνήστε µε έναν εξειδικευµένο εκπρόσωπο το συντοµότερο δυνατόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους
χρονικούς περιορισµούς, ανατρέξτε στα ∆ελτία ∆εδοµένων του OWA “Προσφυγές στο WSIB” και “Άσκηση Εφέσεων στο WSIAT”.
Αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων περιέχει µόνο γενικές πληροφορίες. ∆εν αποτελεί νοµικό έγγραφο. Για να ενηµερωθείτε σχετικά
µε τις προβλέψεις του νόµου, θα πρέπει να ανατρέξετε στους κανονισµούς του Νόµου περί Ασφαλιστικών Θεµάτων και
Ασφαλείας σε Χώρους Εργασίας (Workplace Safety and Insurance Act) και του Συµβουλίου Θεµάτων Ασφαλείας και
Ασφάλισης στους Χώρους Εργασίας (WSIB). Αν χρειάζεστε βοήθεια και δεν ανήκετε σε κάποιο σωµατείο εργαζοµένων που
θα µπορούσε να σας βοηθήσει, επικοινωνήστε µε το Γραφείο του Συµβούλου Εργαζοµένων:
•
•

Ο αριθµός της τηλεφωνικής µας γραµµής, χωρίς χρέωση είναι: 1-800-435-8980 (στην αγγλική γλώσσα) ή 1-800-661-6365
(στη γαλλική γλώσσα)
Εναλλακτικά, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.owa.gov.on.ca

Aυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων υπάρχει επίσης στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

Γραφείο του Συµβούλου Εργαζοµένων

Greek

∆ελτίο ∆εδοµένων 1 – Φεβρουάριος 2005

