
Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω σήµερα στο 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο της 
Επιτροπής Έρευνας της  ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ISSA) µε θέµα : «Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών 
στον τοµέα της υγείας στην εργασία. Το παράδειγµα του χηµικού 
κινδύνου». Το  συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και µε την 
Υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
στο πλαίσιο της  Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
χρηµατοδότησή του, για την οποία θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στο 
τέλος της οµιλίας µου, προέρχεται από τις συµµετοχές των σύνεδρων, 
από πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (ΛΑΕΚ) και από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης, από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα». 
 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. ∆ηµήτριο Ρέππα, την Επίτροπο αρµόδια για θέµατα 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου, τον 
Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, τον Πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ κ. ∆ηµήτριο Φέτση, τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ κ. 
Πολυχρονίου, τον Πρόεδρο της ISSA κ. Johan Verstraeten, τον 
εκπρόσωπο του ΣΕΒ κ. Παύλο Κυριακόγκονα, τον εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ 
κ. ∆ηµήτρη Λέτζο και όλους εσάς που τιµάτε µε την παρουσία σας το 
συνέδριο αυτό. 
 
Στην αρχή του λόγου µου, θέλω να µεταφέρω το µήνυµα του προέδρου 
της ΕΣΕΕ, του Ευρωβουλευτή κυρίου Χρήστου Φώλια ο οποίος για 
εξαιρετικούς λόγους που προέκυψαν απρόοπτα δεν µπόρεσε να 
παρευρεθεί  στο συνέδριο µας.  Με παρακάλεσε όµως να µεταφέρω τους 
χαιρετισµούς και τις ευχές του για αποδοτικές εργασίες στο συνέδριο 
µας.  
 
Από τη θέση στο Προεδρείο, παρακαλούσα τους συναδέλφους στο βήµα, 
να είναι εξαιρετικά σύντοµοι στους χαιρετισµούς τους. Τώρα από το 
βήµα το ίδιο πρέπει να κάνω και εγώ. Εποµένως θα αλλάξω λίγο το λόγο 
µου και θα είµαι πιο σύντοµος. 
 
Σίγουρα όλοι γνωρίζετε ότι στην εποχή µας η χρήση και διάδοση των 
χηµικών προϊόντων έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να µας είναι 
δύσκολο να φανταστούµε ένα κόσµο χωρίς χηµεία. 
 
Αναφέρθηκε η Επίτροπος για τη σηµασία της χηµικής βιοµηχανίας τόσο 
στην οικονοµία όσο και στην απασχόληση. Για τον συµβολισµό αυτής 
της διαδεδοµένης χρήσης των χηµικών ουσιών θα χρησιµοποιήσω την 
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κεφαλή του αρχαίου θεού Ιανού: όπου η µια πλευρά ήταν χαµογελαστή 
και η άλλη ήταν σκοτεινή και σκυθρωπή.  
Η φωτεινή πλευρά, η χαµογελαστή πλευρά, συµβολίζει τη δηµιουργία 
πολύ χρήσιµων προϊόντων που διευκολύνουν την καθηµερινή µας ζωή ή 
το σπουδαιότερο ακόµα βοηθούν στην αντιµετώπιση των ασθενειών 
όπως τα φάρµακα.  
Η άλλη πλευρά της όψης του Ιανού, συµβολίζει τις σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των ανθρώπων αλλά και γενικότερα 
στο περιβάλλον πολλές από αυτές τις χηµικές ουσίες. Εξάλλου, πολλές 
φορές επικίνδυνες για την υγεία χηµικές ουσίες δεν παράγονται για 
συγκεκριµένη χρήση αλλά δηµιουργούνται και σαν παραπροϊόν όπως οι 
διοξίνες. Η σκοτεινή όψη του Ιανού συµβολίζει, λοιπόν,  τις 
ανεπιθύµητες τοξικές δράσεις των χηµικών ουσιών των 
µεταλλαξιογόνων, τη καρκινογόνο δράση, την εµβιοτοξική, την 
τερατογόνο δράση, την πρόκληση αλλεργιών όπως αναφέρθηκαν από 
τους προηγούµενους οµιλητές.  
 
Είναι νοµίζω αυτονόητο ότι πρέπει να περιορίσουµε και να µειώσουµε 
τις αρνητικές πλευρές της χρήσης των χηµικών ουσιών. 
 
Το συνέδριο είµαι πεπεισµένος ότι θα µας δώσει χρήσιµες πρακτικές 
οδηγίες για το πώς να πετύχουµε σε ορισµένες περιπτώσεις αυτόν τον 
στόχο, χωρίς να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουµε το 
πρόβληµα και την στήριξη που χρειάζονται.  
 
∆εν µπορούµε βέβαια να έχουµε ασφάλεια και προστασία της υγείας 
δωρεάν. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη δεν µπορεί να 
γίνει σε βάρος της υγείας των εργαζοµένων και των πολιτών γενικότερα. 
Το όφελος θα ήταν προσωρινό, θα ήταν εκµετάλλευση της ανεργίας ώστε 
να αποδέχονται οι εργαζόµενοι θέσεις εργασίας χωρίς την απαιτούµενη 
προστασίας της υγείας τους. Μια τέτοια πρακτική δεν έχει ηθική 
υπόσταση αλλά µεσοπρόθεσµα δεν έχει και οικονοµική νοµιµότητα.  
 
Ο κόσµος  µας, είναι ο κόσµος που δηµιουργούµε όλοι µαζί, βασισµένος 
σε µια κοινωνική δυναµική που χαρακτηρίζεται από την αποδοχή 
ορισµένων βασικών αξιών όπως η προστασία της ζωής, της σωµατικής 
ακεραιότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. 
Η χορογραφία της καθηµερινής µας συµβίωσης  πρέπει να εµπλέκει 
αυτές τις αξίες αδιάσπαστα στην καθηµερινή µας εργασία. Το ίδιο θα 
πρέπει να ισχύσει και στις νέες χώρες που µπήκαν πρόσφατα στην Ε.Ε..  
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Η γνώση για τις επικίνδυνες πλευρές της χρήσης των χηµικών ουσιών δεν 
µας επιτρέπει να προσποιούµαστε ότι την αγνοούµε  ούτε φυσικά να την 
αγνοούµε. 
Επειδή όλες οι δραστηριότητες συµβάλλουν στη διαµόρφωση και 
επικύρωση του κόσµου µέσα στον οποίο υπάρχουµε δεν πρέπει να 
δηµιουργούµε αυταπάτη ότι ο κόσµος έχει ένα γίγνεσθαι ανεξάρτητο από 
εµάς. Εµείς δηµιουργούµε τον κόσµο και έχουµε την υποχρέωση να τον 
κάνουµε πιο ασφαλή. Η σχέση και η κυριαρχία της οικονοµίας πάνω σε 
όλες τις άλλες αξίες µου θυµίζει λίγο τη σχέση του Φάουστ µε τον 
Μεφιστοφελή. Το στοίχηµα που έβαλαν οδήγησε µετά από λίγα χρόνια 
τον Φάουστ να παραδώσει την ψυχή του στον Μεφιστοφελή, στο όνοµα 
µιας ανάπτυξης που του είχε υποσχεθεί.  
 
Σε ένα περιορισµένο κόσµο είναι δύσκολο να φανταστούµε µια 
απεριόριστη ανάπτυξη. Πρέπει όχι να υποτάσσουµε τις αξίες που 
δηµιουργήσαµε κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
πολιτισµού στην οικονοµία αλλά την οικονοµία στις αξίες του 
πολιτισµού και της ζωής.     
 
Τελειώνοντας την οµιλία µου θα ήθελα να αναφερθώ στη 
χρηµατοδότηση του συνεδρίου και στο συνολικό έργο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα». Το συνέδριο 
συγχρηµατοδοτείται κατά ένα µέρος από συµµετοχές των σύνεδρων, και  
κατά ένα µέρος από τον κρατικό προϋπολογισµό και τους  πόρους του 
ΕΛ.ΙΝ.ΥΑ.Ε. (ΛΑΕΚ).Όσον αφορά το τελευταίο µέρος το 71,48% 
προέρχεται από τον κρατικό προυπολογισµό και το υπόλοιπο 28,58 % 
από πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λ.Α.Ε.Κ.). Πιο συγκεκριµένα όσον 
αφορά τον κοµµάτι της χρηµατοδότησης από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, δηλαδή το 71,42%, αντιστοιχεί κατά 75%  στο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο 25% στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει 
στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη µεταξύ των 
περιφερειών της Ε.Ε..  
 
Το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα υποέργο του συνολικού έργου του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», 
µέτρο 1.1. «βιοµηχανικές, τεχνολογικές και επιχειρηµατικές υποδοµές». 
Το συνολικό έργο του Ινστιτούτο στο ΕΠΑΝ αφορά αφενός την 
ολοκλήρωση του δικτύου υποδοµών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. µε την 
δηµιουργία τριών νέων παραρτηµάτων του Ινστιτούτου στις περιφέρειες 
της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης (αγορά 
των ακινήτων καθώς και του κατάλληλου  εξοπλισµού τους) και 
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αφετέρου την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας µέσω της εκπόνησης 16 κλαδικών µελετών 
εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου στους κλάδους των ορυχείων, 
λατοµείων – σχιστηρίων µαρµάρου, κλωστουφαντουργίας, χηµικής 
βιοµηχανίας, παραγωγής προιόντων διύλισης πετρελαίου, βιοµηχανίας 
µετάλλου, τεχνικών έργου, υπηρεσιών υγείας, ξενοδοχείων, µεταφορών, 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, λιµενικών υπηρεσιών, βιολογικών 
καθαρισµών και χώρων γραφείων, µιας µελέτης για τα Β.Α.Μ.Ε. καθώς 
και 10 οριζόντιων µελετών – ερευνών που αναφέρονται στις πολιτικές 
κάλυψης του επαγγελµατικού κινδύνου  στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, µε 
έµφαση στα βαρέα και ανθυγιεινά για το ασφαλιστικό ζήτηµα,  στις 
µεθόδους  καταγραφής επαγγελµατικών ασθενειών, στη µικροοικονοµική 
ανάλυση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στην 
ανάπτυξη νέων µεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζοµένων 
µε επαγγελµατική έκθεση σε χηµικούς βλαπτικούς παράγοντες, στην 
ανάπτυξη νέων µεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζοµένων 
µε επαγγελµατική έκθεση σε καρκινογόνους  παράγοντες - Μηχανισµοί 
ανάπτυξης επαγγελµατικών καρκίνων, στην     ανάπτυξη συστήµατος on 
line µέτρησης εύφλεκτων αερίων στην πρόληψη ατυχηµάτων στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στην     ανάπτυξη οδηγιών για την 
ασφαλέστερη  αντιµετώπιση σεισµικών κινδύνων σε εργοστασιακούς 
χώρους, στη διαµόρφωση ιατρικών πρωτοκόλλων ικανότητας για 
εργασία, στη διερεύνηση επαγγελµατικών ασθενειών σε εργαζόµενους 
στον τοµέα της ζωικής παραγωγής και τέλος στην  πρόληψη  
επαγγελµατικών καρκίνων. 
 
 Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την οµιλία του µε την οποία κηρύσσει την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου. 
 
Σας ευχαριστώ.  
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