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Αξίες και Αρχές  

Οδηγός μας είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης1 καθώς και οι οικουμενικές Αξίες και Αρχές που διέπουν τους 

στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ2.  

Ειδικότερα, tο Δίκτυο εμπνέεται από οικουμενικές αξίες:  H αξιοπρέπεια 

του ανθρώπου (του οποιουδήποτε/οποιασδήποτε άλλου/ης), η  

ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη είναι τα ιδανικά που εμπνέουν 

και καθορίζουν την συμπεριφορά μας. 

Το Δίκτυο ενσωματώνει στη λειτουργία του τις οικουμενικές αρχές, 

όπως αυτές συνδέονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: 

Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα εργασιακά πρότυπα, στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, υπευθυνότητα προς την 

κοινωνία,  διαφάνεια στη λειτουργία. 

 

Σκοπός του Δικτύου 

Σκοπός του Δικτύου είναι να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της οπτικής 

του φύλου στην προαγωγή των αρχών της Ασφάλειας και της Υγείας και 

να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στο επάγγελμα. 

 

Στόχοι  

 Συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων για θέματα ΥΑΕ 

καθώς και στις υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης. 

                                                           
1
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EL 

2
 https://www.statistics.gr/sdgs 



 Εμπέδωση της πολιτικής και πρακτικής πρόληψης κινδύνων με 

την οπτική του φύλου.  

 Καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων με την οπτική του 

φύλου. 

 Ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στη μελέτη εκτίμησης 

επαγγελματικού κινδύνου. 

 Μελέτη επαγγελματικών ασθενειών με την οπτική του φύλου. 

 

Δράσεις 

1. Συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς (Ιατρών 

Εργασίας και άλλων ιατρικών  ειδικοτήτων) για την μελέτη της 

διαφορετικότητας των βιοιατρικών χαρακτηριστικών των γυναικών 

από την οπτική της ΥΑΕ. 

2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τους επαγγελματικούς κινδύνους 

και τις επαγγελματικής ασθένειες με την οπτική του φύλου.  

3. Ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε όλες τις υφιστάμενες 

μελέτες του ΕΛΙΝΥΑΕ και ένταξη της οπτικής του φύλου στις 

επανεκδόσεις. 

4. Ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

του ΕΛΙΝΥΑΕ ή των επαγγελματικών, κοινωνικών και άλλων φορέων 

και επιχειρήσεων. 

5. Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με θεματολογία που προωθεί τους 

στόχους του Δικτύου (π.χ. βία κατά των γυναικών, συμμετοχή 

γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα  ΥΑΕ) .  

6. Συμμετοχή σε σχετικά κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. 

7. Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της 

χώρας σε συνεργασία με επαγγελματικούς  και κοινωνικούς φορείς, 

φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και 

Επιχειρήσεις.   

8. Συνεργασία με επαγγελματικούς (Ιατροί Εργασίας, Τεχνικοί 

Ασφάλειας) και κοινωνικούς φορείς (εθνικοί ή κοινοτικοί), άλλα 

Δίκτυα για την προώθηση των σκοπών του Δικτύου. 



9. Επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχα Δίκτυα και φορείς στο 

εξωτερικό.  


