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Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους για την ευαισθησία σας, να συµµετάσχετε 
σε µια κορυφαία κατά την άποψη µου διαδικασία,  κατά την οποία θα συζητηθούν 
σοβαρότατα θέµατα που δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τον παράγοντα εργασία ή µε 
την ποιότητα της εργασίας,  αλλά έχουν να κάνουν µε την ίδια τη ζωή.  
 
Να συγχαρώ αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία και εργάστηκαν για αυτό το 
επιτυχηµένο συνέδριο. 
Ένα συνέδριο που µε την ολοκλήρωσή του δεν µπορεί παρά να έχει ως 
συµπεράσµατα ένα πλούτο θέσεων και προτάσεων για το πώς εφαρµόζεται ένα 
πλαίσιο για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων αλλά και για την 
αντιµετώπιση, γενικότερα,  βλαπτικών παραγόντων που δεν περιορίζονται µόνο σε 
κάποιους εργασιακούς χώρους, αλλά διασπείρονται στο ευρύτερο περιβάλλον.  
Συνδέεται δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον µε το ευρύτερο περιβάλλον εποµένως 
έχουµε µια επίδραση γενικότερη από τους βλαπτικούς παράγοντες πέραν του χώρου 
της εργασίας. 
 
Στη χώρα µας,  αν και καθυστερηµένα, άρχισε να θεσµοθετείται ένα πλαίσιο για την 
υγιεινή και ασφάλεια.  Όµως στα 15-18 χρόνια που πέρασαν από τότε που είχαµε το 
θεµελιώδη νόµο για τα θέµατα της υγιεινής και της ασφάλειας,  έχουν εξελιχθεί τόσο 
πολύ τα πράγµατα ώστε θα µπορούσε να πει κάποιος αντικειµενικά, ότι σήµερα έχει 
καλυφθεί όλο το έλλειµµα που υπήρχε.  Θα έλεγα µάλιστα - αν κάναµε και 
συγκρίσεις µεταξύ των θεσµικών πλαισίων, των ρυθµίσεων που υπάρχουν για τα 
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας - ότι έχουµε ένα πολύ προοδευτικό και σε αρκετές 
περιπτώσεις πρωτοπόρο θεσµικό πλαίσιο.  
 
Εργαστήκαµε πράγµατι για την διαµόρφωσή του, καθώς και για την ενσωµάτωση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία. 
Εργαστήκαµε µε πιο γρήγορα βήµατα και γοργούς  ρυθµούς στο πρώτο διάστηµα, 
όπου υπήρχε και η ορµή, ώστε να µπορέσουµε µέσα από την δυναµική που 
αποκτούσε και απέκτησε τελικά ο τοµέας αυτός να καλύψουµε αυτό το έλλειµµα που 
προαναφέρθηκε, µε την συµµετοχή των συνδικάτων και των εργαζοµένων. 
 
Η  συµµετοχή µας αυτή δηµιούργησε την αναγκαιότητα µιας ευρύτερης συµφωνίας 
µεταξύ των εργατικών και εργοδοτικών ενώσεων, έτσι ώστε στις αρχές τις δεκαετίας 
του ’90 δηµιουργήσαµε από κοινού µε τον Σ.Ε.Β., τους εµπόρους και τους βιοτέχνες, 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), το 
οποίο αποτελεί θα έλεγα τον µοναδικό αλλά και απολύτως αξιόπιστο Οργανισµό που 
αντιµετωπίζει όλα αυτά τα θέµατα είτε στο πεδίο της µελέτης, είτε της έρευνας ακόµα 
και στο πεδίο της εφαρµογής.  Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ένας πολύτιµος σύµβουλος και 
µάλιστα µέσα από µια εξωστρεφή λειτουργία που προωθεί το τελευταίο διάστηµα, 
καθίσταται πολυτιµότατος σύµβουλος και καθηµερινός συµπαραστάτης.  
 
Όµως από το σηµείο της διαπίστωσης, ότι έχουµε, συµβάλλει και έχουµε 
διαµορφώσει, ένα θεσµικό πλαίσιο µέχρι του σηµείου του τι γίνεται στον χώρο της 
εργασίας, υπάρχουν µεγάλες αποστάσεις, δυστυχώς! 
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Έχουµε έλλειψη εφαρµογής του πλαισίου ή µηδαµινή εφαρµογή του. Έχουµε 
ελλειµµατική στελέχωση των υπηρεσιών, οι οποίες ασχολούνται είτε µε τον έλεγχο 
της εφαρµογής αυτού του πλαισίου, είτε µε την υποστήριξη - µέσα από 
υποστηρικτικές δοµές και υποδοµές -  του πλαισίου αυτού, έτσι ώστε στο πεδίο της 
εφαρµογής να έχουµε τα θετικά αποτελέσµατα τα οποία αναµένουµε µέσα από αυτές 
τις κρίσιµες για τη ζωή αποφάσεις. 
 
Κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι θα πρέπει να οριοθετούµε κάθε φορά και τις ευθύνες 
αλλά και το έργο το οποίο έχει ο καθένας από εµάς να εκτελέσει για το συγκεκριµένο 
θέµα.  
Αναφέρθηκε πιο πριν, και συµφωνώ ότι είναι κυρίως ευθύνη των κρατών αλλά και 
των ευρωπαϊκών οργάνων, το πώς διαµορφώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο ένα πλαίσιο 
που να είναι σεβαστό από όλες τις χώρες, το οποίο θα διέπει όλη την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µέσω κάποιων minimum σε παγκόσµιο επίπεδο, τα οποία θα φέρουν 
καθηµερινά στο προσκήνιο την ανάγκη της από κοινού παρέµβασης για την 
εφαρµογή αυτού του ελάχιστου πλαισίου προστασίας. 
 
Στη συνέχεια πιστεύω, ό,τι είναι µε ευθύνη των κρατών, σε ευρωπαϊκό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, πράγµατι έχουν γίνει βήµατα ή και άλµατα όσον αφορά την 
έρευνα, την µελέτη ή και την θεσµοθέτηση ενός πλαισίου. Όµως στο πεδίο της 
εφαρµογής συναντάµε,από διστακτικότητα µέχρι ελλιπή εφαρµογή όλων αυτών των 
συµφωνιών που σε διάφορα όργανα συνάπτονται και γίνονται οδηγίες και 
ενσωµατώνονται στις εθνικές νοµοθεσίες. 
 
Στο επίπεδο της χώρας µας, για να έρθω πάλι στα δικά µας, συναντάει κανείς ένα 
έλλειµµα σε σχέση µε τον έλεγχο αλλά και σε σχέση µε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
για την ανάδειξη των προτεραιοτήτων που πρέπει να υπάρχουν και να γίνονται 
κατανοητές από ευρύτερες κοινωνικές και επιχειρηµατικές οµάδες, µέσα από τις 
οποίες θα υποστηρίζεται αυτό το θεσµικό πλαίσιο στο πεδίο της εφαρµογής, όπως 
είπα προηγουµένως.  
Έχουµε ακόµη καθυστερήσεις όσον αφορά την απονοµή, την απόδοση των ευθυνών 
όπου έχουµε ατυχήµατα και δυστυχώς τα θανατηφόρα ατυχήµατα στη χώρα µας είναι 
πάρα πολλά. 
Πάντα στο τέλος αυτής της δικαστικής πλέον παρέµβασης συναντά κανείς ένα 
αποτέλεσµα όπου κάποιος υπάλληλος µιας επιχείρησης φέρει το βάρος της ευθύνης, 
της αµέλειας ή της µη τήρησης αυτών που προβλέπει η νοµοθεσία. Σπανίως, για να 
µην πω ουδέποτε, συναντά κανείς στο εδώλιο του κατηγορητηρίου έναν 
επιχειρηµατία αν και αυτός έχει αποκλειστικά την ευθύνη της επένδυσης έτσι ώστε να 
διαµορφωθούν  οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια.  
 
Έχουµε στη χώρα µας µια πολύ περιορισµένη, επιχειρηµατική δραστηριότητα του 
εργοδότη στον τοµέα αυτό. Αν δει κάνεις τις επενδύσεις που γίνονται για να 
διαµορφωθεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και να αντιµετωπιστούν θέµατα 
που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια αλλά και την υγεία των εργαζοµένων θα δει 
ότι τέτοιες επινεύσεις είναι ανύπαρκτες ή µηδαµινές ή στην καλύτερη των 
περιπτώσεων ελάχιστες.  Σε ελάχιστες βεβαίως περιπτώσεις είµαστε το φωτεινό 
παράδειγµα και έχουµε στις περιπτώσεις αυτές βραβευτεί από την Ε.Ε. 
 
Συναντά κανείς µια κουλτούρα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα την οποία την 
διακρίνει ένα µεγάλο έλλειµµα και όσµωση όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. 
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Αναφερόµαστε πολλές φορές - µου έχει τύχει σε πολλές συζητήσεις - σε µέτρα που 
αφορούν την υποστήριξη των οικογενειών µετά τον θάνατο και όχι σε µέτρα που θα 
προλάβουν τον θάνατο. Το θέµα αυτό είναι κρίσιµο: πώς προσεγγίζει κανείς το 
µείζον αυτό θέµα της ανάγκης για διαµόρφωση όρων, προϋποθέσεων, ρυθµίσεων ή 
επενδύσεων και υποδοµών στο επίπεδο της επιχείρησης,  ώστε να προστατεύεται η 
υγεία και η ασφάλεια; 
 
Πάρα πολλές φορές  κατά τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου συναντά κανείς 
µια θετική στάση απέναντι στα ζητήµατα και τα προβλήµατα. ∆εν συναντάει  κανείς  
αρνήσεις αλλά όµως από το σηµείο αυτό της σύµφωνης γνώµης, θέσης, απόφασης 
µέχρι το σηµείο του τι γίνεται στην κάθε επιχείρηση υπάρχει µια τεράστια απόσταση 
τις περισσότερες φορές. Εποµένως, υπάρχει και ευθύνη του κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Είναι σηµαντικό να 
δούµε τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι επενδύσεις, πώς  γίνονται αποτελεσµατικές, 
δεδοµένου ότι πολλές φορές γίνονται µεν επενδύσεις αλλά όχι όµως στους κρίσιµους 
τοµείς που συνδέονται µε την προστασία της ζωής. Πολλές φορές η «εξέλιξη» χωρίς 
τη δέουσα προσοχή είτε επιβαρύνει την υγεία είτε επιφέρει εργατικά ατυχήµατα. 
 
Βεβαίως ευθύνες έχουν  και οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα που τους εκπροσωπούν. 
Υπάρχει µια ελλειµµατική λειτουργία: οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας που 
έπρεπε να λειτουργούν σε όλες τις επιχειρήσεις,  εµφανίζονται σε πολύ λίγες. Η  δε 
λειτουργία τους δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, για να µπορέσει  να παρέµβει 
στην πηγή του προβλήµατος  και στην αποφυγή του µοιραίου. Αυτό δείχνει 
οπωσδήποτε ανευθυνότητα και  αντιφατικότητα αφού αυτό το Όργανο θα έπρεπε να 
είναι να είναι πρωτοπόρο στην δράση του για τέτοιου είδους ζητήµατα. 
 
Εµείς από την µεριά µας, έχουµε κάνει τις παρεµβάσεις µας και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο: εδώ στην Ελλάδα σε όλες τις διαπραγµατεύσεις που 
κάνουµε για τις συλλογικές συµβάσεις  µε την κυβέρνηση και  µε τους εργοδότες δεν 
παραλείπουµε ποτέ τα θέµατα για την υγιεινή και ασφάλεια Σε όλες µας τις 
συζητήσεις, επίσης, οι οποίες αναφέρονται στα ζητήµατα αυτά, δεν παραλείπουµε να 
αναφερόµαστε στο θέµα της στελέχωσης των επιχειρήσεων µε ιατρούς εργασίας, 
στην έλλειψη ιατρών εργασίας που υπάρχει στην Ελλάδα αλλά και στο πώς 
αξιοποιούνται αυτοί οι λίγοι ιατροί στη χώρα µας. Συνήθως απορροφούνται µε δική 
τους ευθύνη από την επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν αναπτύσσουν µια 
δυναµική τόσο από την επιστηµονική πλευρά όσο και από την πλευρά της 
στρατηγικής της στελέχωσης και άρα ικανοποίησης των αναγκών αυτών. ∆υστυχώς! 
 
 Κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσω, εµείς έχουµε πάρει µια πρωτοβουλία. 
Πρώτον, να συνεργαστούµε πιο στενά µε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για να επιτυγχάνεται, αυτό 
που είπα πιο πριν, η εξωστρεφής του λειτουργία. Αναφέροµαι στο στάδιο της 
ενεργούς δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου, στο στάδιο όπου η έρευνα και τα 
συγγράµµατα συναντούν την ίδια την επιχείρηση, γίνεται έρευνα στο επιτόπιο πεδίο, 
οι επιστήµονες µετράνε τους βλαπτικούς παράγοντες στις επιχειρήσεις, υποδεικνύουν 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν.  
 
Έχουµε ξεκινήσει από πέρυσι την άνοιξη µια καµπάνια σε όλη τη χώρα από την 
Αλεξανδρούπολη µέχρι την Κρήτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.  
Έχουµε επισκεφθεί επιτόπου  δεκάδες επιχειρήσεις. Έχουµε συζητήσει σε πλατιές - 
ανοιχτές συσκέψεις, σε περιοχές που έχουν µια δοµηµένη δραστηριότητα, αλλά και 
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αλλού. Προσπαθούµε το θέµα της υγείας και της ασφάλειας να το κάνουµε θέµα 
προτεραιότητας στην ζωή και την δράση όχι µόνο των συνδικάτων αλλά των ίδιων 
των εργαζοµένων και της ευρύτερης κοινωνίας µας.  
 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν η ανεργία κυµαίνεται στο 10%, όταν η εργασία είναι 
είδος πολυτελείας, όταν υπάρχει ο κίνδυνος ή απειλή  να κλείσουν πάρα πολλές 
επιχειρήσεις, για τους εργαζόµενους να συζητήσουν για θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας, όταν προτάσσονται  αυτή τη στιγµή το µεροκάµατο και οι οικογενειακές 
ανάγκες του κάθε εργαζόµενου. Όµως ακριβώς για αυτές τις ανάγκες,  για  να 
υποστηρίξει τις απαιτήσεις που έχει το παιδί του ή και ο ίδιος από την ζωή 
επιβάλλεται η εµπλοκή του στα θέµατα της υγείας και της ασφάλειας. 
 
Το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο έχει ως θέµα του κάτι που συνδέεται µε όλα τα προηγούµενα. 
∆ηλαδή ποια είναι τα εργαλεία; πώς θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε την γνώση του 
επιστήµονα, του ειδικού, του ανθρώπου που έχει ασχοληθεί χρόνια τώρα 
επαγγελµατικά και επιστηµονικά µε το συγκεκριµένο θέµα;  
 Πώς λοιπόν θα βρεθούν όλοι αυτοί οι τρόποι, όλα τα αναγκαία εργαλεία που θα 
µπορέσουµε να τα αξιοποιήσουµε µέσα από µια ευρύτερη συνεργασία για το θέµα 
αυτό;  
Κανένας από µόνος του δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει. Χρειάζεται να είναι  όλοι 
µαζί. Από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις, τις 
εργοδοτικές οργανώσεις,, τις εργατικές ενώσεις, τους επιστήµονες. Απαραίτητο όµως 
είναι να κάνουµε την µεγάλη υπέρβαση, να µην µένουµε στις διαπιστώσεις, να µην 
µένουµε στις µελέτες, να µην µένουµε µόνο στις επιθυµίες και στις προθέσεις αλλά 
να βλέπουµε στο πεδίο της εφαρµογής τι πραγµατικά γίνεται και τι καλύτερο θα 
µπορούσε να γίνει. 
 
Ευελπιστώ ότι θα είµαστε πράγµατι πιο γνώστες και πιο κοινωνικά ισχυροί  µετά από 
τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξει  το συνέδριο σας,  έτσι ώστε να τα 
αξιοποιήσουµε όλοι µαζί, όπως είπα προηγουµένως, σε όφελος του θέµατος που 
γίνεται µείζον πρόβληµα και που πρέπει αποτελεσµατικά να το αντιµετωπίζουµε µε 
κοινή παρέµβαση όλων µας.                                     
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