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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

28 Απριλίου 2019 

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθήσει την γενικότερη 

υποχώρηση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός 

που συμβάλλει και στην υποτίμηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Επίσης, τα χρόνια της κρίσης, με την 

υποστελέχωση του ΣΕΠΕ και την απαξίωση του ΕΛΙΝΥΑΕ, φορέων που ο σκοπός τους είναι η 

παρακολούθηση και η τήρηση της νομοθεσίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία αντιμετωπίζονται πλέον ως δευτερεύον θέμα. 

 Ειδικότερα στον κλάδο μας, η άσκηση πίεσης και οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας λόγω της ραγδαίας 

μείωσης του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, η χρήση δεκάδων εναλλακτικών καυσίμων σε συνδυασμό με 

την ελλιπή  γνώση των εργαζομένων γύρω από τη διαχείρισή τους, η υποτυπώδης εκπαίδευση των 

εργολαβικών εργαζομένων για τους κινδύνους που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και η κακή συντήρηση 

του εξοπλισμού των εργοστασίων τα χρόνια της κρίσης, έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας 

στους χώρους μας.  

 Βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών 

ασθενειών και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. 

 Όλες  τις μέρες του χρόνου τα σωματεία, οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας  και οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις δράσεις  και τις παρεμβάσεις τους, ώστε να εξασφαλισθούν οι 

μέγιστες δυνατές συνθήκες  πρόληψης και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, για όλους τους εργαζόμενους 

στον κλάδο μας, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και υπεράνω κερδών. 

 Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία είναι βασικό εργατικό και ανθρώπινο δικαίωμα.  
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