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Kυρίες και Κύριοι 
 
Είναι πλέον κοινής αποδοχής η άποψη, ότι διανύουµε µια εποχή η οποία 
χαρακτηρίζεται από υψηλές ταχύτητες εξέλιξης, τις οποίες αφενός πρέπει να 
παρακολουθούµε και στις οποίες αφεταίρου όλοι συµµετέχουµε, ανταποκρινόµενοι 
µε όµοιους ρυθµούς ανάπτυξης των µέσων τα οποία διαθέτουµε, για τον έλεγχο από 
την µία πλευρά και την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων, τα οποία είναι απόρροια 
αυτής της εξέλιξης, από την άλλη πλευρά. 
 
Η πρόοδος της τεχνολογίας µας οδηγεί συνεχώς σε νέες µεθόδους παραγωγής και σε 
νέους συνδιασµούς πρωτογενών υλών και στοιχείων.Επακόλουθο αυτού του 
γεγονότος είναι η δηµιουργία νέων χηµικών ενώσεων από τις οποίες προκύπτουν νέα 
υλικά µε την ευρύτερη έννοια. 
 
Το πρόβληµα το οποίο καλείται ο άνθρωπος να αντιµετωπίσει είναι η συµβατότητα 
αυτών των νέων ουσιών µε τον ανθρώπινο οργανισµό κατά την διάρκεια της 
παραγωγής τους, κατά την ένταξή τους σε µία παραγωγική διαδικασία και κατά την 
χρήση τους από τον τελικό αποδέκτη του προϊόντος, το οποίο προκύπτει µε την 
συµβολή τους. 
 
Ηδη στην Ελληνική νοµοθεσία έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 500 χηµικές 
ενώσεις των οποίων η συµβατότητα έχει αξιολογηθεί.Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο 
άνθρωπος, το εργατικό δυναµικό και οι δεξιώτητές του αποτελούν ήδη µε 
αυξανόµενη συµµετοχή κυρίαρχη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. 
 
Η αναβάθµιση της συµβολής του παράγοντα ΑΝΘΡΩΠΟΣ ήδη στον παρόντα χρόνο 
και στο άµεσο µέλλον, είναι το µέγιστο θέµα της οικονοµίας µας και για αυτό το λόγο 
πρέπει να αποδεχθούµε και να κατανοήσουµε ότι οι επενδύσεις του παρόντος και του 
µέλλοντος είναι οι επενδύσεις µε επίκεντρο αυτόν τον παράγοντα. 
 
Η χώρα µας µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. και της παγκόσµιας αγοράς έχει καθήκον να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση του ανταγωνισµού, του εκσυγχρονισµού και της 
ανάπτυξης. 
 
Το ευρωπαϊκό έτος 2003 προβάλει το σύνθηµα 
 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ; 
 

ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΛΥ 
 
 



Στα Ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία ασχολούνται µε την Υγιεινή και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, απότελεί αυτό το σύνθηµα για το έτος αυτό κυρίαρχο θέµα και 
ασχολούνται σηµαντικά µε τον τοµέα αυτόν επεξεργαζόµενα σε επιτροπές και οµάδες 
εργασίας τους διάφορους παράγοντες, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των σχετικών 
προδιαγραφών και οδηγιών. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών συµµετέχει σε όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά 
όργανα στις Βρυξέλλες, το Λουξεµβούργο, το Μπιλµπάο και το ∆ουβλίνο καθώς και 
στο Ανώτατο Συµβούλιο Υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας στην χώρα µας µαζί 
µε τους εκπροσώπους των Εργαζοµένων και τους Υπηρεσιακούς Παράγωντες της 
Κυβέρνησης. 
 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών τάσσεται υπέρ κάθε προσπάθειας 
βελτιστοποίησης των Συνθηκών Εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έδρασε 
εξάλλου συµµετέχοντας µε την Γ.Σ.Ε.Ε.στην δηµιουργία του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο 
συγχαίρει για αυτή του την πρωτοβουλία µέσα στο έτος 2003 
 
Τελειώνοντας επιθυµώ, εκ µέρους του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και του 
Προέδρου του, να χαιρετήσω την έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου και πιστεύω 
ότι τα συµπεράσµατα τα οποία θα προκύψουν θα είναι χρήσιµα σε όλους. 
 
Ευχαριστώ. 
 


