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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021 

Συνάδελφοι, 

Μιλώντας για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, θεωρούμε ότι  έχουμε λύσει όλα τα θέματα, ότι είμαστε 

ασφαλείς και ίσως είναι κουραστικό να ακούμε ή να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. 

ΟΧΙ συνάδελφοι. Ούτε κουραστικό ούτε βαρετό πρέπει να είναι. Είναι απαραίτητο. Είναι το ΑΛΦΑ και το 

ΩΜΕΓΑ. Η υγεία και η ασφάλεια ΔΕΝ είναι δεδομένη ούτε εξασφαλισμένη και ανά πάσα στιγμή, μια 

απροσεξία μπορεί να είναι μοιραία ή με σοβαρές συνέπειες για μας. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο: 

1. 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 

2. 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών 

ασθενειών. 

3.  440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες. 

4.  Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα   και 

5. Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου 

παγκόσμιου προϊόντος. 

 

Επιπλέον, αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε με την covid-19, οι επιπτώσεις στο χώρο της εργασίας 

είναι τεράστιες και αλυσυδωτές. Η συνεχής τηλεργασία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 

ενδοοικογενειακής βίας αλλά ψυχολογικά τα οποία εντάσσονται στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία. 

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για το 2021, εστιάζει σε στρατηγικές για 

την ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με στόχο την ισχυροποίησή 

τους  μέσα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν.  

Συνάδελφοι, 

Αυτή η μέρα είναι σημαντική για όλους τους εργαζόμενους γιατί έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υγεία και 

η ασφάλεια στην εργασία κατέχει εξέχουσα θέση στη συνείδηση όλων μας που την αναγάγει σε ύψιστη 

προτεραιότητα και δικαίωμα όλων. 
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