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ΕΛΙΝΥΑΕ:Συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια στο Μέγαρο 
Μουσικής

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Πρόεδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων και των Κοινωνικών Εταίρων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας σε μία εποχή όπου νέες τεχνολογίες, 
όπως η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του 
διαδικτύου ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης και 
αναδιαρθρώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε 
πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο 
στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Σκοπός του συνεδρίου

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την κοινωνία, τόσο 
στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες 
μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 
βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Το συνέδριο θα επιχειρήσει να 
ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια μεταξύ εργασίας και άλλων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων 
υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της 
εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό 
σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να 
αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.
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Ειδικότερα απευθύνεται:

στους Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους τους επαγγελματίες του 
χώρου στους εργαζόμενους στους εργοδότες κάθε μορφής επιχείρησης στα στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους θεσμικούς φορείς 
της πολιτείας στους επιθεωρητές εργασίας στα στελέχη ασφαλιστικών φορέων στην 
επιστημονική – ερευνητική κοινότητα στους φοιτητές – σπουδαστές
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ΕΛΙΝΥΑΕ:Συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια στο Μέγαρο 
Μουσικής

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ο φορέας των κοινωνικών εταίρων 
ΓΣΕΕ ΣΕΒ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΕΕ ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο

Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και έχει την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και των 
Κοινωνικών Εταίρων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας σε μία εποχή όπου νέες τεχνολογίες, 
όπως η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του 
διαδικτύου ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης και 
αναδιαρθρώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε 
πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο 
στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Σκοπός του συνεδρίου

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την κοινωνία, τόσο 
στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες 
μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 
βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Το συνέδριο θα επιχειρήσει να 
ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια μεταξύ εργασίας και άλλων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά.
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Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων 
υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της 
εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό 
σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να 
αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Ειδικότερα απευθύνεται: στους Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους 
τους επαγγελματίες του χώρουστους εργαζόμενουςστους εργοδότες κάθε μορφής 
επιχείρησηςστα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμώνστις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
εργαζομένων και εργοδοτώνστις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίαςστους 
θεσμικούς φορείς της πολιτείαςστους επιθεωρητές εργασίαςστα στελέχη ασφαλιστικών 
φορέωνστην επιστημονική – ερευνητική κοινότηταστους φοιτητές – σπουδαστές

Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΥΓΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑΓΣΕΕΣΕΒΓΣΕΒΕΕ
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ΕΛΙΝΥΑΕ:Συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια στο Μέγαρο 
Μουσικής

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α. Ε., ο φορέας των κοινωνικών εταίρων 
ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο

Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα: «Με το βλέμμα στο 
μέλλον», στις 18 19 Νοεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Το Συνέδριο τελεί 
υπό την Αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων και των Κοινωνικών Εταίρων. Στόχος 
του συνεδρίου είναι να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και 
της ασφάλειας στους χώρους εργασίας σε μία εποχή όπου νέες τεχνολογίες, όπως η 
ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του 
διαδικτύου ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης και 
αναδιαρθρώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. 
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε 
πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο 
στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες. Σκοπός 
του συνεδρίου Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την 
κοινωνία, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις 
καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν 
αναδιαρθρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Το 
συνέδριο θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας 
και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια μεταξύ 
εργασίας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά. Σε ποιους 
απευθύνεται Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση 
των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και 
το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η 
ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. 
Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα απευθύνεται: στους 
Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου 
στους εργαζόμενους στους εργοδότες κάθε μορφής επιχείρησης στα στελέχη 
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επιχειρήσεων και οργανισμών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους θεσμικούς φορείς 
της πολιτείας στους επιθεωρητές εργασίας στα στελέχη ασφαλιστικών φορέων στην 
επιστημονική – ερευνητική κοινότητα στους φοιτητές – σπουδαστές Μέγαρο 
Μουσικής ΑθηνώνΥΓΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑΓΣΕΕΣΕΒΓΣΕΒΕΕ

ΕΛΙΝΥΑΕ
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην 
Εργασία

Το . διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο  στην 
Εργασία με θέμα «Mε το βλέμμα στο μέλλον». Το 
συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του 

συνεδρίου

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την κοινωνία, τόσο 
στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες 
μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η 
βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Το συνέδριο θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια 
μεταξύ εργασίας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων 
υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της 
εργασίας.

Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες 
τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν 
χρήσιμες πληροφορίες.

Ειδικότερα απευθύνεται:

στους Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους τους επαγγελματίες του 
χώρου στους εργαζόμενους στους εργοδότες κάθε μορφής επιχείρησης στα στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
για την Υγεία και την Ασφάλεια
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Θέματα: ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

εργοδοτών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους θεσμικούς φορείς 
της πολιτείας στους επιθεωρητές εργασίας στα στελέχη ασφαλιστικών φορέων στην 
επιστημονική – ερευνητική κοινότητα στους φοιτητές – σπουδαστές
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